JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november
29-én - 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, 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, Fülöpné Baráz
Judit a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetıje, Bózsár Katalin
egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, Dr. Borbély Beatrix
önkormányzati és szervezési ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál
Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 23.) és a 24.) napirendi pont Gacsályi Gábor a Hajdúnánási
tárgyalásánál:
Egyházközség elnök-lelkésze

Református

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 10 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy Oláh Miklós képviselı úr önálló
indítványt nyújtott be, amely az ülés elıtt kiosztásra került. A testület tagjainak, a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet
17. § (4) bekezdése alapján az indítvány tárgyalásra és a határozathozatlara
alkalmasságáról, valamint napirendre tőzésérıl – vita nélkül – egyszerő szótöbbséggel
kell határoznia. A határozathozatal elıtt az indítványt tevınek a szót meg kell adni, aki
maximum 5 perc idıtartamban mondhtaja el szóbeli kiegészítését.
Felkérte Oláh Miklós képviselı-urat, hogy maximum 5 perc idıtartamban mondja el
szóbeli kiegészítését.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, a hulladékgazdálkodásról szóló rendelettel
probléma van, a 70 év felettiek segítése érdekében nyújtotta be az indítványát és kéri a
képviselı-testületet, hogy ezt az indítvány fogadják el és a következı rendes ülésen
alkossák meg ennek a rendeletnek a módosítását.
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Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az önálló indítvány napirendre
tőzésérıl.
A képviselı-testület az önálló indítvány napirendre tőzését 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

474/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Oláh Miklós
önkormányzati képviselı által 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
módosítására vonatkozó önálló indítványát - a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet 17. § (4) bekezdése alapján - a tárgyalásra és a
határozathozatalra alkalmasnak ítélte meg, valamint döntött annak napirendre
tőzésérıl.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban
szereplı napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg még kilenc napirendi pontot,
amelyek a következık:
-

„Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium kérelmére”

A fenti napirendet a meghívóban szereplı 22. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség kérelméhez”

A fenti napirendet a meghívóban szereplı 24. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. kérelmére”

A fenti napirendet a meghívóban szereplı 28. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Városi Piac területén fejlesztések megvalósítására”
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-

„Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében
megvalósuló „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással
kombinálva”
címő
KEOP–2011-4.9.0
pályázathoz
kapcsolódóan”

-

„Elıterjesztés a Nánási Focisuli Egyesület (4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 5.
szám) kérelméhez”

-

„Határozati javaslat Dr. Hegedős Lóránt püspök könyvének támogatására”

-

„Határozati javaslat közmeghallgatás idıpontjának meghatározására”

-

„Oláh Miklós képviselı úr önálló indítványa”

A fenti napirendi pontokat a meghívóban szereplı napirendek után, egymást követıen
javasolta megtárgyalni.
Javasolta a meghívóban szereplı 19. napirendi pont levételét és a meghívóban szereplı
9. napirendi pont zárt ülésen elsıként történı megtárgyalását.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, 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 az ismertség 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, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 fı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezután az ünnepi testületi ülés jegyzıkönyvhitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 fı (Oláh Mikós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.

Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

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

3.)

Elıterjesztés a mezei ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 13/2011.
(V. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

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 módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tőzgyújtás
helyi szabályairól szóló rendelet-tervezethez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
29/2012.
(VI. 29.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi
végrehajtásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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8.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2013.
irányelveirıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

évi

költségvetésének

tervezési

9.)

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

10.)

Elıterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyigazdasági ellenırzések 2013. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

11.)

Beszámoló a Városrendészeti Tanácsnok 2012. évi munkájáról
Elıadó:
Dombi György tanácsnok

12.)

Beszámoló a Bőnmegelızési Tanács 2012. évi munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

13.)

Beszámoló a Mezei İrszolgálat 2012. évben végzett munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

14.)

Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi mőködésérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

15.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

16.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
székhely változásáról, valamint szakmai létszámának emelésérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

17.)

Beszámoló az Észak-Hajdúsági Szakképzés-Szervezési Társulás munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

18.)

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (4029
Debrecen, Csapó u. 26.) módosított alapító okiratának elfogadására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

19.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére az Arany János
Tehetséggondozó Programban való részvételre
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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20.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u.
2-10.) kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

21.)

Elıterjesztés a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium kérelmére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

22.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

23.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség Idısek Otthona és
Szociális Gondozási Központja kérelmére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

24.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

25.)

Elıterjesztés a Hajdúnánáson elrendelt tüdıszőrési vizsgálatokról
Elıadó:
Dr. Juhász Endre alpolgármester

26.)

Elıterjesztés a hajdúnánási bırgyógyászati szakellátás további mőködtetésérıl
hozott 356/2012. (IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó:
Dr. Juhász Endre alpolgármester

27.)

Elıterjesztés Józsiné Gimesi Andrea vállalkozó gyógytornász (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) egészségügyi ellátási szerzıdésének
megkötésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

28.)

Elıterjesztés a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

29.)

Elıterjesztés a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. kérelmére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

30.)

Elıterjesztés köztéri emléktáblák állítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

31.)

Elıterjesztés a 394/2010. (XI. 25.) Képviselı-testületi Határozat végrehajtására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

32.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı
közvilágítási berendezések karbantartására és üzemeletetésére kiírt pályázat
elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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33.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás, Bocskai utca 2. szám alatti, a K&H Kereskedelmi
és Hitelbank Zrt. elhelyezésére szolgáló helyiségek bérletére kötött szerzıdés
módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

34.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti, 3600/7. hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlan társasházzá alakítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

35.)

Elıterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti ingatlanhoz
kapcsolódó parkolóhelyekre vonatkozóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

36.)

Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı 1612/1 hrsz-ú beépítetlen
terület hasznosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

37.)

Elıterjesztés magánszemélyek tulajdonában lévı zártkertek - önkormányzat
részére történı felajánlásához
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

38.)

Elıterjesztés a városi piac területén fejlesztések megvalósítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

39.)

Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” címő KEOP–2011-4.9.0 pályázathoz kapcsolódóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

40.)

Elıterjesztés a Nánási Focisuli Egyesület (4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 5.
szám) kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

41.)

Határozati javaslat Dr. Hegedős Lóránt püspök könyvének támogatására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

42.)

Határozati javaslat közmeghallgatás idıpontjának meghatározására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

43.)

Oláh Miklós képviselı úr önálló indítványa
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

44.)

Javaslat a városi kitüntetı díjak és díszpolgári cím adományozására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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45.)

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

46.)

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

47.)

Különfélék

adott

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a rendeletben foglaltaknak megfelelıen tájékoztatta
a képviselı-testület tagjait, hogy 2012. november 22-én a Szociális Munka Napján
4 Polgármesteri Elismerı Oklevél került átadásra.
A díjazottak: Budavári Györgyné, Holba Andrea, Máró Ferencné és Tóth Sándorné
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A Polgármesteri jelentés után Kovács Ferenc a Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetıje a Katasztrófavédelmi szervezettel való
példamutató együttmőködésért kitüntetést adott át Szólláth Tibor polgármester úrnak,
aki megköszönte azt.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel folytatta
tovább a munkát.)

790

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 elıterjesztése határozati javaslatát 7 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Török István) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
40/2012. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg. Hiv.)
és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének
a) kiadását
4.021.449 eFt
b) bevételét
4.021.449 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 378.338 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1. melléklet
szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:3.429.506
ebbıl
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:3.753.418
ebbıl
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:323.912
ebbıl
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:

eFt,
3.207.142 eFt
222.364 eFt
eFt,
3.331.238 eFt
422.180 eFt
eFt,
124.096 eFt
199.816 eFt
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(3) A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) intézmények 2011. évi pénzmaradványa mőködési célra:
27.477 eFt
ab) Polg. Hiv. elızı évek pénzmaradványa:186.128
eFt,
ebbıl
mőködési célra 100.501 eFt, felhalmozási célra 85.627 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:378.338
ebbıl
a felhalmozási hitelek bevételei 0 eFt, a mőködési (likvid) hitelek
bevételei: 378.338 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:268.031
ebbıl
a felhalmozási hitelek kiadásai 7.130 eFt, a mőködési hitelek
kiadásai 260.901 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

591.943 eFt
268.031 eFt
323.912 eFt

(4) A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát
e) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
f) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
g) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
h) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
k) a felhalmozási célú hitel törlesztésének elıirányzatát
l) a mőködési hitel törlesztésének elıirányzatát
m) a támogatási kölcsönök nyújtásának elıirányzatát
n) a tartalékok elıirányzatát
összeggel állapítja meg.
(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék
ba) céltartalék intézményi felhasználásra
bb) egészségügyi céltartalék
bc) Start Munka céltartaléka
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) intézménytámogatási céltartalék
összeggel állapítja meg.”

1.498.046 eFt
370.301 eFt
668.205 eFt
11.292 eFt
313.818 eFt
85.605 eFt
319.344 eFt
3.244 eFt
145.973 eFt
190.602 eFt
7.130 eFt
260.901 eFt
25.000 eFt
121.988 eFt

32.721 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
702 eFt
5.000 eFt
0 eFt
73.565 eFt
10.000 eFt

eFt,

eFt,
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2. § Az Ör. 1, 3. és 5-11. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete szerinti 1., 3., 5., 6., 7., 8.,
9, 10. és 11. melléklet lép.
3. § E rendelet 2012. december 1-jén lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. november 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. november 30.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a mezei
ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) 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.)
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, hogy a kerítés felújítása következtében a szılı
Szabadság utca felıli része le van zárva, ezt valahogy meg kellene oldani.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tudomása szerint ennek a problémának a
megoldása már folyamatban van.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
41/2012. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelete
a mezei ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló
13/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a fegyveres biztonsági ırségrıl, a
természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § A mezei ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) Önkormányzati
Rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„
„d.) zártkertek 4,- Ft/ m2
2. §

E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2012. november 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. november 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

794

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés a települési
közszolgáltatásról szóló,
Rendelet módosítására és
(IV. 26.) Önkormányzati

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség véleménye
megérkezett, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
42/2012. (XI. 30.) 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. § (2)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség az üdülı övezetekben
április 1-jétıl szeptember 30-ig, egyéb területeken egész évben fennáll.”
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2. § E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2012. november 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. november 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az avar és kerti
hulladék égetés, valamint szabadtéri tőzgyújtás helyi szabályairól szóló rendelettervezethez
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, ı a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslatát fogadja be.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt a javaslatot tette, hogy a 2. § (4)
bekezdésében az égetés engedélyezett idıpontja 8-18 óra között-re módosuljon.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, habár polgármester úr nem fogadta be a
Városfejlesztési Bizottság javaslatát, a közeljövıben megfontolásra javasolja a
füstködriadó szabályozását.
Török István képviselı úr elmondta, örül ennek a rendelet tervezetnek, mert végre ez
a probléma is szabályozásra kerül és támogatja alpolgármester úr módosító javaslatát.
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Buczkó József képviselı úr arról beszélt, a lakosságnak a szemét égetése esetén
körültekintınek kell lennie, fıleg úgy, hogy ez a rendelet eléggé „megengedı”.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a szemét égetésére most sincs lehetıség ez
félreértés, avar és kerti hulladék égetésérıl van szó.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, hogy a városnak már régen szüksége van erre a
rendeletre, mert az avar és a kerti hulladék szabályszerő égetésének szabályai eddig
nem voltak ismertek a lakosság körében. Biztosítani kell azonban a lehetıséget arra,
hogy a rendeletben foglalt idıponton túl is eljuttathassa a lakosság az efféle
zöldhulladékot a komposztálókba.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, a lakosságnak csak a feltétlenül szükséges
mennyiséget kellene elégetnie, amit lehet tegyék bele a komposztba.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt a javaslatot tette, hogy a 3. § (3) bekezdése
egészüljön ki azzal, hogy „párás és tartósan ködös idıben” tilos az avar égetése.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, befogadta alpolgármester úr módosító
javaslatát az idıpontról, kerüljön be a rendeletbe a köd mellé a füstköd is, továbbá
ahogy az elején említette a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatai is.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
43/2012. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelete
az avar és kerti hulladék égetés, valamint szabadtéri tőzgyújtás helyi szabályairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és egyéb növényi
maradványok;
b) szabadtéri tőzgyújtás: minden olyan tőzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-fızés
céljára folytatnak;
c) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, október 23., november 1. és december 25-26.
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Avar és kerti hulladék ártalmatlanítás szabályai
2. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsısorban helyben történı komposztálással történhet.
(2) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl.
vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertızött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.
(3) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható,
illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év október 15-tıl a
következı év április 15-ig végezhetı el. A határidık kezdı- és utolsó napján az égetés
engedélyezett.
(4) A napi égetést 8-18 óra közötti idıszakban lehet végezni. Ünnepnapon az égetés tilos.
3. §
(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképzıdés csökkentése érdekében az avart és a
kerti hulladékot elızetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis
adagokban történhet.
(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erısen zavaró, ingerlı füst,
bőz, pernye, és hıterhelés hatása ne álljon fenn, az tőz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni
csak úgy szabad, hogy a keletkezı hı és füst a környékében levı zöld növényeket, fát, bokrot ne
károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bőz, pernye, és hıtermelési hatásokat felerısítı
idıjárási körülmény alakul ki, az égetés azonnal be kell fejezni.
(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esıs idıben, füstköd-riadó és erıs
szél esetén.
(4) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények
100 méteres körzetében az intézmény mőködésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási
rendeltetéső ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.
(5) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvıképes személy végezheti.
(6) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi
adalékanyag és az égetendı hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredető vagy veszélyes
hulladékot, mőanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
(7) Az avar és kerti hulladék közterületen történı elégetése tilos.
4. §
(1) A tőz ırzésérıl és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végzı köteles gondoskodni. Az
égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tőz
terjedése megakadályozható, a tőz eloltható, így különösen kerti locsolótömlıt, vagy legalább 50 l
vizet edényben, tőz oltására alkalmas tőzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi
szerszámot.
(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást - vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni. A tőz kihunyásáról a tőzgyújtás helyszínének elhagyása
elıtt meg kell gyızıdni.
(3) A hatóságilag elrendelt országos általános tőzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
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Szabadtéri tőzgyújtásra vonatkozó szabályai
5. §
(1) Szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelı berendezést használni csak szélmentes idıben, a környezet
zavarása nélkül lehet, és csak úgy, hogy az a környezetre tőz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelı berendezést ırizetlenül hagyni nem szabad, veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(3) A tüzelés és a tüzelı berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
kell
készenlétben tartani, amelyekkel a tőz terjedése megakadályozható, illetıleg a tőz
eloltható.
Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2012. december 15. napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2012. november 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. november 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés egyes tiltott,
kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 29/2012. (VI. 29.) 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.)
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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 határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
44/2012. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelete
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
29/2012. (VI. 29.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX
törvény 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk.
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 29/2012. (VI. 29.)
Önkormányzati Rendeletét hatályon kívül helyezi.
2. §
Ez a rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2012. november 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2012. november 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat
2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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 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
(Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

475/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és
intézményei 2012. év I-III. negyedévi 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. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

az

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy az
elıterjesztés a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4)
bekezdése alapján megküldésre került a városban mőködı gazdasági kamaráknak és a
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is.
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Felkérte Török István képviselı urat, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnökét, hogy a Kamara véleményét ismertesse.
Török István képviselı úr ismertette a kamara véleményét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, nem ért egyet azzal, hogy a vállalkozók
fizetnék az adóbevételek nagy részét, hiszen ha megnézik az elıirányzatokat, abból
látszik, hogy a lakosságon van a nagyobb adóteher.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Török István képviselı úr elmondta, valóban a lakosság fizeti az adók nagyobb
mértékét, de ehhez szükség van a „fizetıképes lakosságra”, de ehhez kell egy olyan
vállalkozói réteg, aki tudja ıket foglalkoztatni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, az elıterjesztés közoktatási
intézmények fejezetébıl kitőnik, hogy az intézmények üzemeltetése továbbra is az
önkormányzat feladata és fontos lesz majd a pályázatok figyelése.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának 1. és 2. pontjait 9 igen
szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatokat
hozta:

476/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
költségvetés koncepciójáról szóló elıterjesztést elfogadja.

a

2013.

évi

Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak figyelembevételével, a
2013. évi költségvetésrıl szóló rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (2) bekezdésében meghatározott
határidıig terjessze a képviselı-testület elé.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.

477/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
elfogadott 2013. évi költségvetési koncepciót a vitában elhangzott
javaslatokkal együtt közzéteszi a város honlapján.
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Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 10.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szakfeladat és létszámtagozódása
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Dr. Kis Ágnes képviselı asszony kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel folytatta
tovább az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

478/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Hivatal létszámtagozódása
módosítására vonatkozó elıterjesztést és 2012. december 1-tıl az intézmény Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának II/A. pont szerinti tagozódását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
„A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott létszáma 2012. december 1-jén:
Szakfeladat megnevezése

Létszám
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Város és községgazdálkodási szolgáltatások
Sportlétesítmények mőködtetés és fejlesztése
Közterület rendjének fenntartása
Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat)

7
37
8
12
7
7
2
2
9
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Polgári védelem ágazati feladatai
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása
Összesen:
93 fı, ebbıl:
1
(2)
64
12
4
12

1
1

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 tart.

Ebbıl az önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatva:
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Sportlétesítmények mőködtetés és fejlesztése
Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat)
Összesen:

3
2
9
14 fı

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.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester és Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: folyamatos

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a költségvetési
intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági ellenırzések 2013. évre vonatkozó
ütemtervének meghatározására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

479/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati fenntartású
önállóan mőködı, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri
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Hivatal 2013. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének ütemezését a mellékletben
foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.
Felhívja a jegyzıt, hogy az ütemezett ellenırzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Kiss Imre jegyzı
2013. december 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Városrendészeti Tanácsnok 2012. évi munkájáról
Elıadó: Dombi György tanácsnok

Beszámoló

a

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 a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, oda kellene figyelni arra, az oktatási
intézmények környékén közlekedıkre, mert nem tartják be a szabályokat és így
elsısorban a gyerekek biztonságát veszélyeztetik.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

480/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városrendészeti
Tanácsnok 2012. évi tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte és azt
elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT
Bőnmegelızési Tanács 2012. évi munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

Beszámoló

a

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 a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, a hideg idıre tekintettel megjelentek az alkalmi
faárusok és ezáltal megszaporodtak az idısek ellen elkövetett bőncselekmények, erre
fokozottabban oda kellene figyelni.
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta mindenki figyelmét arra, hogy alkalmi
árusításra nincs lehetıség a városban, így senki ne engedjen be a házába efféle
embereket.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ı már felhívta a Tanácsnok úr figyelmét arra,
hogy amennyiben van olyan szervezet, aki részt venne az ilyen visszaélések
megakadályozásában, akkor igénybe kell venni a szolgálataikat a közbiztonság
érdekében.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, elszaporodtak a lopások, a betörések,
az idısek sérelmére elkövetett csalások, fokozott figyelemre van szükség a város
lakosságától.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, ı már korábban is tett javaslatot arra, hogy
engedjenek csatlakozni szervezeteket a Bőnmegelızési Tanácshoz, mert szükség van a
segítségre.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, oda kell figyelni még az egyirányú
utcákban szabálytalanul közlekedı biciklisekre is, mert elég gyakran tapasztalja, hogy
a forgalommal szemben közlekednek a biciklisek. Az Egészségügyi és Szociális
Bizottság javaslatát befogadva, elı fognak készíteni egy olyan döntést, ami a
rendırség támogatásának módosítását érinti.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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481/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bőnmegelızési
Tanács egy éves munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
2. a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a
Hajdúnánási Rendırkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28.
szám) kapitányságvezetıjét, hogy fordítson fokozott figyelmet
Hajdúnánáson az egyirányú utcákon történı kerékpár-közlekedésre
abból a szempontból, hogy az a hatályos jogszabályoknak
megfelelıen történik-e.
b) A képviselı-testület úgy határoz, amennyiben lehetıség van rá,
részesüljön támogatásban a Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám) azon célra, hogy
kábítószer kimutatására alkalmas eszközt tudjon beszerezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás tárgyában elıterjesztés készítésérıl,
valamint a Hajdúnánási Rendırkapitányság kapitányságvezetıjének
értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 20. - értesítésre
2013. január 31. - elıterjesztés készítésére
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Mezei
İrszolgálat 2012. évben végzett munkájáról
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 a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

482/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei İrszolgálat
2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt
elfogadja.

Felelıs: Határidı: -

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi mőködésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Beszámoló

a

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.)
(Török István képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, a szolgálat nem kötelezı feladatai között
szerepel az egészségügyi szőrések elvégzése is, ami miatt az ı tagságával mőködı
civil szervezetet a Népegészségügyi szerv megrótt, így felhívja az intézményvezetı
asszony figyelmét, hogy nézzen utána a jogszabályi háttérnek ezzel kapcsolatban.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, a szolgálat olyan sikerrel és eredménnyel
bonyolította le a Szociális Földprogramot, amire büszke lehet a város és ı is sok
helyen ismertette már az itteni módszert.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ha szociális területrıl beszélünk, akkor
meg kell említeni az önkormányzat szociális irodájának a munkáját is. A földprogram
az egy önkormányzati kezdeményezés, aminek a lebonyolításában vett részt a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, méghozzá igen eredményesen. Ez egy közös
siker, ami az együttmőködés nélkül nem jöhetett volna létre.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, a szolgálat 3 területe is
elismerést kapott a 2012-es évben, ami igen nagy eredmény és csak dicséret illetheti az
intézmény munkáját.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 7 igen szavazat és 1 tartózkodás
(Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

483/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi mőködésérıl szóló beszámolót megismerte
és azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde magasabb vezetıi
álláshelyének betöltésére
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.)
(Dr. Kiss Imre jegyzı kiment a terembıl.)
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 Bizottsági javaslatoknak megfelelıen.
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A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 7 igen szavazat és 1 tartózkodás
(Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

484/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 329/2012. (VIII. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján meghirdetésre került, a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde intézményvezetıi állására beérkezett
pályázatokat, valamint az azokat szakmailag véleményezı, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján
összehívott eseti bizottság javaslatát megismerte.
A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 9. § (4) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § és 23. §-a, továbbá e törvénynek a szociális, valamint a
gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 16.)
Kormányrendelet 1/A. § alapján
Nagyné Juhász Krisztina
4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 9. I/3.
szám alatti lakost bízza meg a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
magasabb vezetıi feladatainak ellátásával 2012. december 1-tıl 2017. november 30-ig öt
év határozott idıtartamra.
A képviselı-testület a vezetı alapilletményét
a Kjt. 61.§ szerint
további szakkép. szakképz. elismerésével összefüggı
illetménynövekedést a Kjt. 66. § alapján:
a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete szerinti
vezetıi pótlékát (250 %)
összesen
összegben állapítja meg.

165.785 Ft
11.605 Ft
50.000 Ft
227.400 Ft

Felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetıi állás betöltésével kapcsolatos, szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 01.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde székhely változásáról,
valamint szakmai létszámának emelésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi valamint az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Buczkó József képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 7 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

485/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint mőködést engedélyezı hatóság
kötelezésére - 2012. december 1-tıl a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyét
módosítja és a 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám (hrsz.: 2808/2, területe 561 m2)
alatti akadálymentesített épületébe helyezi át.
A képviselı-testület e határozatának megfelelıen az intézmény alapító okiratát melléklet szerint - 2012. december 1-i hatállyal az alábbi módosításokkal fogadja el:
A 2. „Székhelye” pont az alábbi szövegrészre módosul:
„4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám”,
A 10. „Alapvetı szakágazata, száma, megnevezése” pont az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
„890442 Foglalkoztatást helyettesítı
támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása”,
A 17. „Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” pont az alábbi szövegrészre módosul:
„4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
2808/2. hrsz (alapterülete: 561 m2 )
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 12.
3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)”

2.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint mőködést engedélyezı hatóság
kötelezésére - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló I/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 2. számú
melléklete, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete alapján a Családsegítı és
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Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde szakmai létszámát a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás területén további 1-1 fı álláshely (összesen 2 fı)
kialakításával, 2012. december 1-tıl biztosítja.
A képviselı-testület az álláshelyek kialakításához szükséges pénzügyi fedezetet az
intézmény 2013. évi költségvetésébe tervezetten biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratban foglaltaknak
az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatába történı beépítésérıl, valamint a
törzskönyvi nyilvántartás módosítására vonatkozó igény és az intézmény mőködési
engedélyének módosítása iránti kérelmek benyújtásáról.
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi
Bölcsıde intézményvezetıje, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.) értesítésérıl, valamint az álláshelyek
biztosításához szükséges pénzügyi fedezet költségvetésben történı tervezésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 10. - az értesítésre
2012. december 15. - módosított alapító okirat beépítésére, módosítás iránti
kérelmek benyújtására
2013. február 15.
- a költségvetésben történı tervezésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az ÉszakHajdúsági Szakképzés-Szervezési Társulás 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.)
(Dr. Kiss Imre jegyzı, Buczkó József és Török István képviselı visszajöttek a terembe,
Örvös Attila képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arra hívta fel a figyelmet, hogy a beszámolóban elég sok
ismétlıdés található.
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Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

486/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-hajdúsági Szakképzésszervezési Társulás munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
Felelıs:
Határidı:

-

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (4029 Debrecen, Csapó u. 26.)
módosított alapító okiratának elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen és 1 nem
(Oláh Miklós) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

487/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatot megilletı
alapítói jogok gyakorlása körében elfogadja a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (székhelye: 4029 Debrecen, Csapó utca 26. szám) Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó javaslatot a jelen határozat mellékletét képezı, az Alapítvány
Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2013. január 1. napjától
hatályos szövege szerint.
Felhatalmazza a polgármestert a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Alapító Okiratának 2013. január 1. napjával történı aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. december 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat kérelmére az Arany János Tehetséggondozó Programban
való részvételre
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.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

488/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy benyújtja
pályázatát a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
A képviselı-testület támogatja, hogy Kiss Benedek (szül: 1998. 07. 11.; an: Mester Irma;
cím: 4080 Hajdúnánás, Reviczky u. 3. TT/4.) nyolcadik évfolyamos tanuló Hajdúnánás
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzető Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában.
A képviselı-testület vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való
részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000,- Ft
ösztöndíjat nyújt.
Az ösztöndíj összege a 2013. évi költségvetésében kerül betervezésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot – a határozattal együtt – határidıre a tanuló által
elsı helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. december 12.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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.)
(Oláh Miklós képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 7 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

489/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 61/2006.
(III. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a
Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.)
igazgatójának a kérelmét, hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény
csatlakozzon a Bocskai Korona elfogadóhelyekhez az intézménytıl bérelt
termek terembérleti díjainak fizetésekor 10% kedvezmény biztosítása
mellett.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatóját, Tóth Imrét (4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.) a képviselı-testület döntésérıl értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 10. – értesítésre
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kırösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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(Oláh Miklós és Ötvös Attila képviselık visszajöttek a terembe, Dombi György
képviselı úr pedig megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tegnap este kiküldésre került a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény igazgatójának egy tájékoztató levele, ami a
gimnázium kérelmének elbírálásában segítséget nyújthat.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Török István képviselı úr azt kérdezte, nem kellet volna-e ezt korábban észlelnie a
Gazdasági Ellátó Intézménynek.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, észlelnie kellett, de az
intézményvezetı utasításait nem bírálhatja felül. A kifizetésekkor a gazdasági
intézmény vezetıje jelezte, hogy probléma van, de a gimnázium igazgatója volt az, aki
nem vonta vissza ezeket a pótlékokat.
Ötvös Attila képviselı úr elmondta, ık az összevont bizottsági ülésen úgy foglaltak
állást, hogy ezek az információk, amelyek ebben a levélben találhatóak, nem voltak
ismertek.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, nem a végsı soron érintettek hibáztak, hanem
a korábbi intézményvezetı, így véleménye szerint be kell fogadni a kérelmet és tenni
arról, hogy a közeljövıben ne fordulhasson elı efféle mulasztás.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a bizottsági vélemény számára egy
harmadik mérce, mert nem érti, hogy tudta a bizottság a pedagógusok elvégzett
munkáját tények nélkül értékelni és dönteni arról, hogy milyen mértékben fogadja el a
kérelmet. İ nem tudja ezt a bizottsági álláspontot elfogadni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, a pedagógusok a bérüket
megkapták, ez a kérelem a jutalmakra vonatkozik, ami nem kötelezı juttatás. Az
igazgatónı helyesen járt el azzal, hogy kifizette az érettségiztetés után járó
juttatásokat, hiszen azt törvény írja elı, ezért javasolnak a kérelemben megjelölt
összegnél kisebb támogatást és nem az elutasítást.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el elıször az elıterjesztés A./
határozati javaslatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés A./ határozati javaslatát 3 igen, 5 nem
(Dombi György, Török István, Tóth Imre, Oláh Miklós, Kovács Zsolt) szavazat és
2 tartózkodás (Ötvös Attila, Buczkó József) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés eredeti
B./ határozati javaslatáról.
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A képviselı-testület az elıterjesztés eredeti B./ határozati javaslatát 1 igen, 3 nem
(Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Szólláth Tibor) szavazat és 5 tartózkodás (Szabóné Marth
Éva, Dombi György, Török István, Dr. Juhász Endre, Buczkó József) mellett, 1 fı
(Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban, nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a B./ határozati javaslatról a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság módosító javaslatának megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés B./ határozati javaslatát a Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság módosító javaslatának megfelelıen 6 igen szavazattal,
3 tartózkodással (Szólláth Tibor, Buczkó József, Szabóné Marth Éva), 1 fı
(Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

490/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium számára
4.000 eFt póttámogatási keretösszeget biztosít a kiemelt munkavégzésért járó
kereset-kiegészítés kifizetéséhez.
A képviselı-testület a póttámogatási keretösszeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének intézménytámogatási céltartaléka terhére biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 10.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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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:

491/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 105/2012. (II. 23.)
Képviselı-testületi Határozat alapján az önkormányzati intézmények
nyugdíjjogosultságot szerzett közalkalmazottjai számára biztosított többlet
juttatásként 1.194 eFt támogatást biztosít a Bocskai István Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
számára.
A képviselı-testület az 1.194 eFt támogatást az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Református Egyházközség Idısek Otthona és Szociális Gondozási
Központja kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát nem javasolta elfogadásra, a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Gacsályi Gábor lelkész ismertette kérelmük tartalmát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, van-e információ arról, hogy a kiegészítı
normatív támogatások hogyan fognak változni a közeljövıben, mert elég késeinek
tartja ezt a kérelmet.
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Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, a szerzıdésük lehetıvé teszi-e az elıleg
kifizetését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, már szeptemberben lehetett látni, hogy
szükség lesz erre a támogatásra. Eddig az egyház finanszírozta egyedül a költségeket,
az elszámolásra majd tavasszal kerülne sor, így ez a támogatás tulajdonképpen egy
elıleg, de lehet készíteni egy részelszámolást, ha igényt tart rá a képviselı-testület.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát igen, 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

492/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 142/2011. (IV. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján szociális szolgáltatásokra
megkötött ellátási szerzıdés alapján 5.000 eFt támogatást biztosít a
Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) számára az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Református Egyházközséget
tájékoztassa, valamint gondoskodjon a támogatás átutalásáról.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Református Egyházközség kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István és Buczkó József képviselık kimentek a terembıl, így a testület 8 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
Gacsályi Gábor lelkész ismerteti a kérelmet.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, ha átminısítik tartós bentlakásos
intézménnyé, akkor átmenetileg lehet-e majd elhelyezni a rászorulókat.
Gacsályi Gábor lelkész válaszában elmondta, természetesen ez is megoldható.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, a 3 fennmaradó átmeneti hely
csak a hölgyek számára megoldás, férfi szoba ugyanis nincs, ezt majd másképpen kell
megoldania az önkormányzatnak.
Dombi György képviselı úr ı mindenképp támogathatónak tartja ezt a kérelmet, mert
mindig gondot okoz a családoknak a rászorulók elhelyezése, és ez az intézmény erre
megoldást nyújt.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, ez tulajdonképpen egy önkormányzati feladat és
meg kell köszönniük az egyháznak ezt a hozzáállást.
Gacsályi Gábor lelkész elmondta, igyekeznek a költségeket minimálisra szorítani és
nem elfogadhatatlan mértékben megemelni, mert a rászorulóknak különben nem lenne
mibıl finanszírozni a bentlakásos ellátást.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

493/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánási Református Egyházközség kérelmét megismerve hozzájárul ahhoz,
hogy a Szociális Gondozási Központ tartós bentlakásos intézménnyé kerüljön
átminısítésre.
A képviselı-testület az ennek érdekében a 142/2011. (IV. 28.) számú Képviselıtestületi Határozatával elfogadott, szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az
idısek napközbeni ellátása, valamint az idısek átmeneti elhelyezése szociális
szolgáltatásokra vonatkozó ellátási szerzıdést módosítja, és a melléklet szerint
elfogadja azt.
Felkéri a polgármestert a módosított feladat-ellátási szerzıdés aláírására és a
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.)
értesítésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Hajdúnánáson elrendelt tüdıszőrési vizsgálatokról
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

Elıterjesztés

a

Az elıterjesztést tárgyaló Egészségügyi és Szociális Bizottság az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Török István képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr átadta az ülés vezetését Dr. Juhász Endre
alpolgármester úrnak, aki ismertette az elıterjesztést, majd megkérdezte, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

494/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézete, valamint a
Kenézy Kórház tájékoztatására - a 2012. évi kötelezı tüdıszőrési vizsgálatok
elvégzését saját intézményével nem vállalja fel és egyelıre nem köt
megállapodást a vizsgálatok elvégzésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a tüdıszőréssel kapcsolatos további
információk birtokában új elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
hajdúnánási bırgyógyászati szakellátás további mőködtetésérıl hozott 356/2012.
(IX. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

495/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 356/2012. (IX. 13.)
számú Képviselı-testületi Határozatában hozott döntését, - mely szerint a
bırgyógyászati szakellátás mőködtetésére kötött vállalkozási szerzıdést 2012.
október 31-i hatállyal megszünteti - módosítja azzal, hogy a megszüntetés
hatályát 2013. január 31-re módosítja.
2. A képviselı-testület döntésének megfelelıen a 16693-2/2012. számú
vállalkozási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetésének 2. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott vállalkozási
szerzıdést – Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a
495/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozata alapján – közös
megegyezéssel, 2013. január 31-ei hatállyal megszüntetik.”
Felkéri a polgármestert, hogy 16693-2/2012. számú megszüntetı okirat
módosításáról, továbbá 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. december 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Józsiné
Gimesi Andrea vállalkozó gyógytornász (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám)
egészségügyi ellátási szerzıdésének megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr visszavette az ülés vezetését, majd tájékoztatta a
testület tagjait arról, hogy a fürdınek a gyógyfürdıvé nyilvánításáról szóló határozat
megérkezett.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
rendelı megkapta a kardiológiai szakrendelés mőködtetésére vonatkozó engedélyt.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

496/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 430/2012. (X. 18.)
számú Képviselı-testületi Határozatban foglalt szándékának megfelelıen
Józsiné Gimesi Andrea gyógytornásszal (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.
szám) egészségügyi vállalkozóval a melléklet szerinti ellátási szerzıdést
megköti, és a vállalkozás részérıl 2.168.000,- Ft összegő vagyoni biztosíték
bankgarancia formájában történı biztosítását határozza meg, amennyiben a
vállalkozás megfelel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006.
évi CXXXII. törvény 2/C. § és 2/D. §-ban foglalt feltételeknek.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Józsiné Gimesi Andrea (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) értesítésérıl és felhatalmazza az ellátási
szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához
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.)
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(Buczkó József képviselı úr visszajött a terembe, 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 több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen és
1 nem (Oláh Miklós) szavazat mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

497/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
pályázatot nyújtson be az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével
2012-tıl igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 156/2012. (X. 5.) számú közlemény 1. célterületére az
önkormányzat tulajdonát képezı, Kendereskert elnevezéső, 0870. hrsz-ú ingatlanon
a rendszeres látogathatóság biztosításának érdekében a meglévı istálló, illetve
fogadóépület külsı-és belsı felújítására.
A képviselı-testület a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel a melléklet szerinti
haszonkölcsön szerzıdést köt.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) ügyvezetıjének értesítésérıl gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a haszonkölcsön szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

498/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 464/2012. (XI. 12.)
számú Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselı-testületi Határozat elsı mondatából „a meglévı istálló, illetve
lakóház épületének külsı- és belsı felújítására, illetve” szövegész törlésre
kerül.
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Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

499/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.)
számára 1.316 eFt támogatást biztosít, a nyár folyamán a Városi Fürdıben
szervezett programok kiadásaira.
A képviselı-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 15.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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500/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (7) bekezdés c) pontja alapján úgy
dönt, hogy Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel (Hajdúnánás, Köztársaság tér
6. sz.) szemben fennálló, a 403/2012. (X. 18.) számú Képviselı-testületi
Határozat alapján 2012. október 31-ei hatállyal közös megegyezéssel
megszüntetett, a Hajdúnánási Helyi Televízió által használt helyiségekre
vonatkozó bérleti szerzıdésbıl eredı, mindösszesen bruttó 440.285,- Ft
összegő követelését elengedi.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés köztéri
emléktáblák állítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; és a Városfejlesztési
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Buczkó József képviselı úr ismertette az emléktáblák elhelyezésének indokát.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a HajdúBihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hozzájárult az emléktábla
elhelyezéséhez a Hajdúnánási Kirendeltség ingatlanán.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, a táblákról gondoskodni is kell a kihelyezés
után, mert a Nikodemusz Istvánnak emléket állító tábla is nagyon el lett hanyagolva.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, ı ha idegen helyen jár, mindig figyeli az ilyen
táblákat, tájékozódik és reméli, hogy a Hajdúnánásra látogatók is ezt teszik.
Buczkó József képviselı úr elmondta, az emléktáblák célja az, hogy folyamatosan
fenntartsa a helyi történelem iránti érdeklıdést mind a helyi lakosokban, mind az
idelátogatókban.
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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 elsı határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

501/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Tánczos Gábor
lovassági tábornok halálának 140. évfordulójára, a Helytörténeti Győjtemény (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 13.) Bocskai utca felıli homlokzatára kerülı emléktáblát avat,
amelyen az alábbi szöveg szerepel:
TÁNCZOS GÁBOR
(1872-1953)
LOVASSÁGI TÁBORNOK
EMLÉKÉRE, AKIT
A KOMMUNISTA DIKTATÚRA BUDAPESTRİL SZÁMŐZÖTT,
1953. AUGUSZTUS 11-ÉN,
HAJDÚNÁNÁSON HUNYT EL.
VOLT BELGRÁDI, ATHÉNI, BUKARESTI KATONAI ATTASÉ,
MAJD 1919 UTÁN KÜLÜGYMINISZTER.
A TRIANONI TRAGÉDIÁT KÖVETİEN
MAGYARORSZÁG ÉRDEKEIT KÉPVISELTE
A CSEHSZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMEGÁLLAPÍTÓ BIZOTTSÁGBAN.
SZÜLETÉSÉNEK 140. ÉVFORDULÓJÁN
ÁLLÍTTATTA HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA.
2012.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 5.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

502/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a város elsı
artézi kútja megfúrásának 85. évfordulója alkalmából a Szeles téri artézi kút déli oldalára
kerülı emléktáblát avat, amelyen az alábbi szöveg szerepel:
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SZELES TÉRI KÚT
A VÁROS ELSİ ARTÉZI KÚTJA,
MELYET
1927. OKTÓBERÉBEN FÚRT
JÓNA LÁSZLÓ KÚTMESTER ÉS
ASZALÓS JÓZSEF GÉPKEZELİ.
A 17.6 0C –OS LÁGY, GYÖNGÉN SÓS IVÓVÍZ
180 MÉTER MÉLYSÉGBİL TÖR ELİ.
A FÚRÁS 85. ÉVFORDULÓJÁN ÁLLÍTTATTA
HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 5.

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

503/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy az egykori Szeles
téren, ismeretbıvítés és tájékoztatás céljából, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség kerítésének délkeleti sarkán - a
tulajdonos elızetes hozzájárulásával - emléktábla avatására kerüljön sor, amelyen az alábbi
szöveg szerepel:
AZ EGYKORI
SZELES TÉR
NEVÉT SZELES, HUZATOS VOLTÁRÓL KAPTA.
A HAJDÚK LESZÁLLÁSÁT KÖVETİEN ERRE HÚZÓDOTT
A VÁROS ÁRKÁNAK NEVEZETT ERİDÍTÉS.
ITT ÁLLT A DÉLI VÁROSKAPU.
EZEN A TÉREN VÁRAKOZTAK MUNKÁRA
AZ EGYKORI TALYIGÁSOK,
AKIK A LAKOSSÁG İRLENI VALÓJÁT
FUVAROZTÁK A CSIHA MALOMBA.
ÁLLÍTTATTA HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2012.
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 5.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
394/2010. (XI. 25.) Képviselı-testületi Határozat végrehajtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen, 1 nem (Oláh Miklós)
szavazattal, 1 fı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

504/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 394/2010. (XI. 25.)
Képviselı-testületi Határozat alapján az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-vel (1054
Budapest, Báthori u. 3.) 2011. január 3-án kötött megbízási szerzıdés 1.3. pontja alapján
az alábbi sikeres pályázatok után 13.085.855,- Ft + áfa, mindösszesen 16.619.036,- Ft
sikerdíj kifizetését határozza el az ADITUS Zrt. részére:
1. KEOP-4.9.0/11-2011-0192 „Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményének
épületenergetikai felújítása” (3.281.200,- Ft + áfa, összesen 4.167.124,- Ft);
2.

ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022
„Belterületi
utak
(8.285.985,- Ft + áfa, összesen 10.523.201,- Ft);

fejlesztése

Hajdúnánáson”

3. KEOP-4.9.0/11-2011-0187 „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység
épületenergetikai felújítása” (1.518.670,- Ft + áfa, összesen 1.928.711,- Ft).
A képviselı-testület a sikerdíj összegét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3)
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bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött,
elkülönített számlán kezelt bevételekbıl biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a sikerdíj átutalásáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı közvilágítási berendezések
karbantartására és üzemeletetésére kiírt pályázat elbírálására
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.)
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, a karbantartásra hány napja van a
szolgáltatónak, mert ı már több helyrıl hallotta, hogy a bejelentést követıen több mint
egy hétig nem volt még közvilágítás.
Dombi György képviselı úr elmondta, ı elégedett a jelenlegi szolgáltatóval, amit
vállaltak azt teljesítették. Szerinte javulás tapasztalható a város közvilágításának
mőködtetésében, ezért javasolja, hogy maradjanak az eddigi szolgáltatónál.
Buczkó József képviselı úr megerısítette a Dombi György képviselı által
elmondottakat. A bizottságukat a döntés meghozatalakor 2 dolog motiválta: egyrészt a
kedvezıbb ár, másrészt az eddig elvégzett, fejlıdést mutató munka.
Török István képviselı úr elmondta, ı is csak megerısíteni tudja az elhangzottakat,
sokat javult ez a szolgáltatás a saját tapasztalatai szerint is.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a bizottsági javaslatoknak
megfelelıen, azaz hogy a Mezei-Vill Kft-vel kötnek szerzıdést a közvilágítás
karbantartási munkálatainak elvégzésére.
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A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

505/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában lévı
közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetésére, karbantartására
kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat elbírálta.
Megállapítja, hogy a pályázat érvényes és eredményes volt.
Összességében legjobb ajánlatot tevı pályázó:
MEZEI-VILL. Kft.
(4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám)
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtókat tájékoztassa az
elbírálás eredményérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 10.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

506/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a tulajdonában
lévı közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére és karbantartására 2013. január 1-tıl 2014.
december 31-ig a MEZEI-VILL. Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám) köt
vállalkozási szerzıdést a pályázati eljárás eredményeként.
A vállalkozási díj összege:
Az üzemzavar elhárítás ideje:

4.848.800 Ft/ év + ÁFA
7 nap

Felkéri a polgármestert, hogy a MEZEI-VILL. Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12.
szám) kösse meg a vállalkozói szerzıdést.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Bocskai utca 2. szám alatti, a K&H Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
elhelyezésére szolgáló helyiségek bérletére kötött szerzıdés módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, ı a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát
maximálisan támogatja, mert ez felel meg legjobban az önkormányzat érdekeinek.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatának megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
2 tartózkodás (Török István, Szólláth Tibor) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

507/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) bekezdése b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a
124/2006. (VI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium, és Szakközépiskola, Kollégium, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank
Csoportszolgáltató Központ Kft.-t (1051 Budapest, Vigadó tér 1.) között 2006. július 12-én
kötött tartós helyiségbérleti - és használati szerzıdést 2012. december 1. napjától a
határozat mellékletét képezı szerzıdés szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva elfogadja.
A képviselı-testület a bérleti díj összegét 2012. évre 296.100,-Ft/hó + ÁFA összegben
határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kereskedelmi és Hitelbank
Csoportszolgáltató Központ Kft.-t (1051 Budapest, Vigadó tér 1. szám) értesítse, valamint
felhatalmazza a szerzıdés módosításának aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 1.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti, 3600/7. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú
ingatlan társasházzá alakítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok 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:

508/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képezı, 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti, 3600/7. hrsz-ú, „Kivett - tömbtelek”
megnevezéső, 6731 m2 nagyságú ingatlant társasházzá kívánja alakítani, azzal a
feltétellel, hogy a megnyitásra kerülı valamennyi albetét esetében a Magyar Állam
javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom változatlan tartalommal
visszajegyzésre kerüljön, és az ingatlan társasházzá alakításának költségeit a
Hajdúnánási Holding Zártkörően Mőködı Részvénytársaság hozzájárulásával a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) viseli.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse.
Felkéri a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
szám) ügyvezetı igazgatóját, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelısök:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester, Juhász István ügyvezetı igazgató
2012. december 14. - az értesítésre
2013. január 31.
- az ingatlan társasházzá alakítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

833

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó parkolóhelyekre
vonatkozóan
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.
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:

509/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 30. szám alatt lakók kérelmét megismerve úgy határoz, hogy az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (4) bekezdése alapján
pályázat útján történı bérbeadással hasznosítja a 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 30. szám épülete alatt található fedett parkolót 2013. január 1-tıl 5
éves határozott idıtartamra 1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó bérleti díj
meghatározásával.
A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat
megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat tulajdonában lévı 1612/1 hrsz-ú beépítetlen terület hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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.
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:

510/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 10. § (1) bekezdés b) pont bb.) alpontja alapján úgy
határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 1612/1. helyrajzi számú „kivett
beépítetlen terület” mővelési ágú, a valóságban gyepként használt 5586 m2 területő
ingatlant pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani
5 éves határozott idıtartamra az alábbi feltételekkel:
•

A kiinduló licitár 2 Ft + ÁFA/m2/év

•

A területet egészként és két részben is lehet pályázni

A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat
megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
valamint érvényes pályázat esetén felhatalmazza a bérleti szerzıdések aláírására.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31. – a pályázat megjelentetése
2013. január 31.
– a szerzıdések megkötése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
magánszemélyek tulajdonában lévı zártkertek - önkormányzat részére történı
felajánlásához
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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, köszönettel tartoznak a felajánlott területekért,
amelyeket a Start munkaprogram keretében is tudnak hasznosítani. Meg kellene
fontolni, hogy az iskolásokat kivigyék ezekre a földekre és lássák miként folyik ott a
termelés, gazdálkodás.
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:

511/2012. (XI. 29.) 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 17. §-a alapján
köszönettel elfogadja az alábbi magánszemélyek tulajdonában lévı, alábbiakban felsorolt
zártkerti tulajdonrészeket, és azokat az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja be.
Molnár Jánosné, 4080 Hajdúnánás, Gábor Áron u. 22.
• 11315 hrsz, tulajdoni hányad: 113400/1227240
•

11319 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260

•

11371 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260

•

11372 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260

•

10090 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260

Papp Sándorné, 4080 Hajdúnánás, Arany János u. 17/a.
• 11315 hrsz, tulajdoni hányad: 113400/1227240
•

11319 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260

•

11371 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260

•

11372 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260

•

10090 hrsz, tulajdoni hányad: 180/1260
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Sebestyén Magdolna Katalin, 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 24.
• 11315 hrsz, tulajdoni hányad: 56700/1227240
•

11319 hrsz, tulajdoni hányad: 90/1260

•

11371 hrsz, tulajdoni hányad: 90/1260

•

11372 hrsz, tulajdoni hányad: 90/1260

Nagy Lászlóné, 4080 Hajdúnánás, Dobó István u. 50/a.
• 10766 hrsz tulajdoni hányad: 2/4
Katona Istvánné, 4080 Hajdúnánás, Szabadság u. 13.
• 10766 hrsz tulajdoni hányad: 1/4
Kéki Lajosné, 4080 Hajdúnánás, Munkások útja 7.
• 10766 hrsz tulajdoni hányad: 1/4
Dézsi Sándorné, 4080 Hajdúnánás, Eszlári u. 29.
• 10614 hrsz tulajdoni hányad: 1/1
Tímári László, 4080 Hajdúnánás, Petıfi u. 24.
• 10315 hrsz tulajdoni hányad: 1/1
Felkéri a polgármestert, hogy fejezze ki a köszönetét az adományozóknak a város
önkormányzata nevében, továbbá felkéri, hogy az ajándékozási szerzıdések elkészítésérıl
gondoskodjon, melyek aláírására felhatalmazza, valamint az ezekkel kapcsolatos további
intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31. – köszönet kifejezése
2013. január 15.
– ajándékozási szerzıdések elkészítése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
városi piac területén fejlesztések megvalósítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, vigyázni kell arra, hogy ezek az áremelések a
piacon ne legyenek olyan mértékőek, amit az árusok nem tudnak bevállalni, mert nem
éri meg számukra.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, már voltak olyanok, akik jelezték, hogy
szeretnének a felújított pavilon soron helyet bérelni. Bízik abban, hogy a karácsonyi
vásárra már ezek a pavilonok elkészülnek.
Török István képviselı úr elmondta, támogatja ezt a beruházást, mert tény, hogy a
színvonalat ezzel csak emelik, ami nagyon ráfér a piaci összképre.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, akinek vállalkozása van, annak az a
lényeg, hogy mőködıképes legyen, bevételt generáljon. A piacra költött összegnek is
meg kell térülni, ezért kell a helypénzt a felújított pavilon soron is megemelni.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, ı minden fejlesztést támogat, fıleg ami a
piacot érinti, de ezt az összeget túlzásnak tartja. İ beszélt árusokkal, akik már több
évtizede itt árulnak, de ezekkel a bérleti díjakkal nem tudják vállalni a piacozást.
Hiányolja, hogy az elıterjesztés mellett nem volt se tervrajz, se látványterv.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a jelenlegi állapot tarthatatlan, van olyan
aki ebben az évben bérleti díjat még nem fizetett. Ezt a helyzetet meg kell szüntetni, az
árusoknak is meg kell érteni, hogy ha igénybe veszik a helyet, akkor annak ára van.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, egyetért azzal, hogy hiányzik az
elıterjesztés mellıl a látványterv, mert jó lenne látni mire is költik ezt az összeget.
Javasolja, hogy amit lesz ilyen, kerüljön fel a város honlapjára. Az áremeléssel
egyetért, hiszen a ráfordított költségeknek meg kell térülnie.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, nem kell csodát várni ezektıl a
pavilonoktól, fedettek lesznek, oldalt kinyithatóak, a funkciójuknak megfelelnek.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, az elıterjesztésben szerepel, hogy a 20
pavilonból 10-et a Startosok készítene. Megkérdezte, hogy a másik 10 milyen úton
kerül majd elkészítésre.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, árajánlatokat kérnek be és a
legkedvezıbb ajánlatot benyújtóval fogják majd elkészíttetni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, neki az a szimpatikus, hogy nem
pályázat útján valósítjuk meg egy részét a terveknek, hanem az itt mőködı Start
munkaprogram által, hiszen ez a város erejét mutatja.
Buczkó József képviselı úr szerint a piac még azt az állapotot tükrözi, amikor
elkészült, ez pedig már jó pár évtizeddel ezelıtt volt és az önkormányzatnak erkölcsi
kötelessége, hogy ezen változtasson.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

512/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a városi piacon 20 db
fából készült elárusító pavilon elkészítését, a fedett rész oldalának ponyvával
való borítását, valamint annak belsı világításának elkészítését határozza el.
A képviselı-testület a munkálatokra 7.835.500,- Ft keretösszeget biztosít az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében az önkormányzat szakfeladatain a
felhalmozási elıirányzatok maradványa terhére.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő KEOP–20114.9.0 pályázathoz kapcsolódóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 9 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 elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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513/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete dönt arról, hogy a 180/2011.
(V. 13.) számú Képviselı-testületi Határozatát módosítja azzal, hogy a benyújtott,
„Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” címő
KEOP–4.9.0/11-2011-0187 jelő pályázat adatai a támogatási döntés értelmében az alábbiak
szerint megváltoznak:
Teljes beruházási összege:
Teljes elszámolható beruházási összeg:
Támogatási összeg (85 %):
Az önerı összege:
+ Nem elszámolható beruházási költség:

41.041.708,- Ft
35.733.401,- Ft
30.373.391,- Ft
5.360.010,- Ft
5.308.307,- Ft

Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önrész összegét, 5.360.010,- Ft, illetve a nem
elszámolható beruházási költséget 5.308.307,- Ft összegben biztosítja.
A képviselı-testület a mindösszesen 10.668.317,- Ft-ot a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások
értékesítésébıl képzıdött, elkülönített számlán kezelt bevételekbıl biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 29.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

514/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 180/2011. (V. 13.) számú
Képviselı-testületi Határozata alapján beadott, „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda
intézményegység épületenergetikai felújítása” címő KEOP–4.9.0/11-2011-0187 jelő
pályázat támogatási döntésérıl szóló tájékoztatót megismerte.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
„Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” címő
KEOP–4.9.0/11-2011-0187 jelő nyertes pályázat támogatási szerzıdésének aláírására,
valamint felkéri, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. december 31.
- támogatási szerzıdésének aláírására
folyamatos
- szükséges intézkedések megtételére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

840

NEGYVENEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nánási
Focisuli Egyesület (4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 5. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István és Dr. Kis Ágnes képviselık visszajöttek 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.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, minden évben megrendezésre kerül
ez a torna, ı támogatásra javasolja.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

515/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a VII. Hajdúvárosok Téli
Torna Hajdúnánás Város Nagydíjáért utánpótlás tornát 100.000,-Ft összeggel
támogatja.
A képviselı-testület a 100.000,-Ft támogatási összeget az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselı-testület javasolja a polgármesternek, hogy a Somorjai László Városi
Sportcsarnok vonatkozásában, továbbá a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának,
hogy a Polgári utcai és az Iskola utcai telephelyek vonatkozásában, a tornára
tekintettel tekintsenek el a bérleti díjtól.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 05.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYVENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat
Dr. Hegedős Lóránt püspök könyvének támogatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezet, a támogatás fejében kap-e az
önkormányzat tiszteletpéldányokat.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, ı nem kérte ezt a püspök úrtól,
de véleménye szerint biztosan kap majd az önkormányzat a mőbıl.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

516/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 200.000,- Ft
támogatást biztosít a Dr. Hegedős Lóránt nyugalmazott református püspök
Ady Endre kötetének megjelentetéséhez.
A képviselı-testület a 200.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat
2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYVENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat
közmeghallgatás idıpontjának meghatározására
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 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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517/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy a
Hajdúnánás város Integrált Városfejlesztési Stratégiájáról és a város
közbiztonsági helyzetérıl 2012. december 19-én 18,00 órai kezdettel a Nánás
Pro Cultura Nonprofit Kft. székhelyén (a korábbi Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ színháztermében) közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás idıpontjának, helyének és
témájának a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7)
bekezdésben meghatározott módon történı közzétételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 3.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYVENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Oláh Miklós
képviselı úr önálló indítványa
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta ı nem támogatja az önálló indítványt.
Megkérdezte, hogy az indítvánnyal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, az nem is kérdés, hogy az idıseket
segíteni kell, de jogtechnikailag elkerülhetetlen a kérelem beadása, hiszen ezzel
igazolja a kérelmezı, hogy egyedül él, jogosult a mentességre és kizárhatóak azok,
akik jogosulatlanul akarják igénybe venni ezt a kedvezményt. Szerinte most egy olyan
döntést kell hozni, hogy az önkormányzat vizsgálja meg, melyik az a jogtechnikai
eszköz, amivel megkönnyíthetı a 70 év felettieknek az ügyintézés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, tudja hogy ennek a kérdésnek a megoldását ki
kell dolgozni, nem lehet elıkészítés nélkül a megfelelı döntéseket meghozni. Az
ügyintézés során akadtak olyan nehézségeik a 70 év felettieknek, amelyeket nem
tudtak megoldani. İ csak azt kéri, vizsgálják meg, mivel lehetne ezeknek az idıs
embereknek segíteni.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, emellett ki kellene dolgozni megoldást arra is,
hogy ne kerüljön kiszámlázásra a szemétdíj azoknál a házaknál, ahol köztudomásúan
nem lakik senki, mert felé már többen éltek efféle jelzéssel.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, azoknak akiket megillet a mentesség az
önkormányzat küldött egy levelet, amelyben le volt írva, hogy be kell jönnie a
hivatalba és nyilatkozni kell arról, hogy egyedül él és ıt megilleti a mentesség. De ı
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nem zárkózik el egyéb megoldás kidolgozásától, de tart attól, hogy nagyobb terhet fog
ezáltal magára vállalni a testület. A Hulladékgazdálkodási Kft. jelentıs emeléssel akar
élni, amit az önkormányzatnak mindenképp be kell fizetnie még akkor is, ha a
városban élık nem tesznek eleget a fizetési kötelezettségüknek, ez az önkormányzat
számára pedig egy elég nagy anyagi teher, amire fedezetet kell biztosítani.
Megkérdezte Oláh Miklós képviselı urat, hogy az alpolgármester úr által tett javaslat
elfogadható-e a számára.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, elfogadja a javaslatot miszerint megvizsgálja az
önkormányzat a megfelelı módszert a 70 év felettiek segítésére amibıl majd a
késıbbiek során elıterjesztés készül.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

518/2012. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy 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 Rendeletét módosítja az
egyedülálló, 70 éven felüli hajdúnánási embereket megilletı kedvezmény
igénybevételének megkönnyítése érdekében.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosítás tervezetét készíttesse el és
terjessze a képviselı-testület elé.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. december 31.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, kapott Dr. Horkai Lászlótól egy
levelet, melyben megköszönte az önkormányzat támogatását a könyve kiadásához,
mely eljutott a Terror Háza Múzeumba, ahol méltón megırzik az utókor számára.
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Ötvös Attila képviselı úr arról beszélt, a Liget felújítása után elszaporodtak arra a
rágcsálók, ami ellen valamiféle megoldást kellene kitalálni.
Szólláth Tibor polgármester úr meg fogják vizsgálni, hogy hová lehet irtószert
elhelyezni, hiszen ennek elég komoly szabályai vannak.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, többen jelezték a kóbor kutyák jelenlétét a
belvárosban, és kéri, hogy aki ilyet tapasztal, az keresse a gyepmestert, aki mielıbb be
fogja ıket győjteni.
Dombi György képviselı úr azt kérte, amennyiben megoldható, a lakosság által
összesepert és összegyőjtött faleveleket is szállítsák el.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az E-on levágta a magasfeszültségek
közelében lévı ágakat, amiket haza lehet vinni a rászorulóknak eltüzelni.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését 12 óra 08 perckor bezárta és
zárt ülést rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

