JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február
14-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, Tóth Imre, Kovács Zsolt,
Buczkó József, Oláh Miklós, Dombi György képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Szabóné Marth Éva képviselı asszony
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 csoport csoportvezetıje, Gélák Pál a Pályázatkezelési Csoport
csoportvezetıje, Dr. Borbély Beatrix önkormányzati és szervezési ügyintézı, dr.
Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
6.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
22.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Tóth Imre a Startmunka-program vezetıje
pont Skopkó Istvánné a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium
intézményvezetıje

A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy Tóth Imre képviselı úr önálló indítványt
nyújtott be, amely az ülés elıtt megküldésre került. A testület tagjainak, a Szervezeti
és Mőködési Szabályzat 17. § (4) bekezdése alapján az indítvány tárgyalásra és a
határozathozatlara alkalmasságáról, valamint napirendre tőzésérıl – vita nélkül –
egyszerő szótöbbséggel kell határoznia.
Felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy az SzMSz 17. § (2) bekezdése értelmében
az önálló indítványnak tartalmaznia kell annak tárgyát, a határozati javaslatot és az
elıterjesztı aláírását. A képviselı úr indítványa ennek nem tesz eleget, hiszen
határozati javaslatot nem tartalmaz. Ennek ellenére ı támogathatónak tartja képviselı
úr felvetését, így új napirendként fel kívánja venni a megtárgyalandó napirendek közé,
amirıl majd külön szavaz a testület. Elıtte azonban határozni kell az önálló indítvány
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tárgyalásra alkalmasságáról. A határozathozatal elıtt az indítványt tevınek a szót meg
kell adni, aki maximum 5 perc idıtartamban mondhatja el szóbeli kiegészítését.
Felkérte Tóth Imre képviselı-urat, hogy maximum 5 perc idıtartamban mondja el
szóbeli kiegészítését.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, nem kívánja kiegészíteni az indítványt, elfogadja a
polgármester úr által elmondottakat.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az önálló indítvány
tárgyalásra alkalmasságáról, valamint napirendre tőzésérıl.
A képviselı-testület az önálló indítványt 4 igen és 4 nem (Tóth Imre,
Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós, Szólláth Tibor) szavazattal nem találta tárgyalásra
alkalmasnak.

50/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tóth Imre
önkormányzati képviselı által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri
Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) épületén elhelyezendı
székely zászlóra vonatkozó önálló indítványt a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján - tárgyalásra és
napirendre tőzésre nem találta alkalmasnak.
Felkéri a polgármestert, hogy Tóth Imre (4080 Hajdúnánás, Báthory u. 48.
szám) önkormányzati képviselı értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban
szereplı napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg még hét új napirendi pontot,
amelyek a következık:
-

„Elıterjesztés a „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 3606/6 hrsz. alatti
ingatlanon a városi sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási munkái”
tárgyú építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljáráseljárást lezáró
döntés meghozatalára”

-

„Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében
megvalósítható,
az
önkormányzati
fenntartású
intézmények
energiaszükségletének biztosítását, illetve energia-költségének csökkentését
szolgáló napelemes rendszerek kiépítésével kapcsolatban”
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-

„Elıterjesztés az óvodába történı jelentkezés módjának és az óvodai felvétel
idıpontjának meghatározására a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan”

-

„Elıterjesztés a Kendo japán harcmővészet oktatásának támogatására
Hajdúnánáson”

-

„Elıterjesztés a szociális célú városrehabilitáció címő és ÉAOP-5.1.1./A-12
kódszámú pályázati felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges tervek
elkészítéséhez szükséges önerı biztosítására és projektterv ismertetésére”

-

„Határozati javaslat az Országos
Fıigazgatóságának kérelméhez”

-

„Határozati javaslat a székely zászló kitőzésérıl”

Rendır-fıkapitányság

Gazdasági

A fenti 7 napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után, egymást követıen
javasolta megtárgyalni.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı 2., 8., 9., 12. és
13. napirendet ebben a sorrendben, a nyilvános ülés utolsó 5 napirendjeként, a zárt
ülést megelızıen tárgyalja meg.
Javasolta a meghívóban szereplı 17. napirendi pont levételét.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, hogy az óvodai felvételre, illetve a
városrehabilitációs pályázatra vonatkozó elıterjesztés menet közben kerül-e kiosztásra
vagy csak ı nem érzékelte a már kiküldött anyagok között..
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, az óvodai felvételre vonatkozó elıterjesztés
e-mailben került megküldésre, a városrehabilitációra vonatkozó pedig most került
kiosztásra.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban több kérdés, megjegyzés,
észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elhangzottak szerint a napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
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(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 7 igen
szavazattal, 2 fı (Oláh Miklós, 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 települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

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

5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény magasabb vezetıi
megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Beszámoló a Startmunka-program keretében elvégzett
eredményekrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (Tóth Imre
csoportvezetı beszámolója alapján)

munkákról

és

foglalkoztatási

7.)

Elıterjesztés az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-022 számú pályázat kapcsán,
belterületi győjtı utak fejlesztésének kivitelezése tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a K&H Bank helyiségbérleti díjának megállapítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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9.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
szám) kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.)

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság (4024 Debrecen,
Kossuth u. 20. szám) vezetıjének kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

11.)

Elıterjesztés Dienes István és Dienes Istvánné, 3780 Edelény, Rozsnyói u. 15.
szám alatti lakosok kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

12.)

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

13.)

Elıterjesztés a „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 3606/6 hrsz. alatti ingatlanon a
városi sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási munkái” tárgyú építési
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljáráseljárást lezáró döntés
meghozatalára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

14.)

Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében
megvalósítható,
az
önkormányzati
fenntartású
intézmények
energiaszükségletének biztosítását, illetve energia-költségének csökkentését
szolgáló napelemes rendszerek kiépítésével kapcsolatban
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

15.)

Elıterjesztés az óvodába történı jelentkezés módjának és az óvodai felvétel
idıpontjának meghatározására a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

16.)

Elıterjesztés a Kendo japán harcmővészet
Hajdúnánáson
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

17.)

Elıterjesztés a szociális célú városrehabilitáció címő és ÉAOP-5.1.1./A-12
kódszámú pályázati felhívásra a pályázat benyújtásához szükséges tervek
elkészítéséhez szükséges önerı biztosítására és projektterv ismertetésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

18.)

Határozati javaslat az Országos
Fıigazgatóságának kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

oktatásának

Rendır-fıkapitányság

támogatására

Gazdasági
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19.)

Határozati javaslat a székely zászló kitőzésérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

20.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

21.)

Javaslat a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplı tanulók jutalmazására
vonatkozóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

22.)

Elıterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

23.)

Elıterjesztés a Rákóczi szövetség által indított „Beíratkozási ösztöndíj
program” támogatására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

24.)

Elıterjesztés a Római Katolikus Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út l. szám)
kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

25.)

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

26.)

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

27.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István képviselı úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr egy perces gyászszünetet rendelt el Dr. Hegedős
Lóránt püspök úr és Vitéz Révész Imre tiszteletére. Elmondta, megkeresték a
Honvédelmi Minisztériumból a bender-i tiszteletadás miatt és megoldhatónak látszik
az, hogy busszal kiutazzanak Hajdúnánásról és leróják tiszteletüket az elhurcoltak
emlékére.
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Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr 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 (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
1/2013. (II. 15.) 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:
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„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg. Hiv.)
és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének
a) kiadását
4.371.128 eFt
b) bevételét
4.371.128 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 289.098 eFt mőködési hitelfelvétel mellett az 1. melléklet
szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:3.868.425
ebbıl
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:4.103.097
ebbıl
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:234.672
ebbıl
ca) mőködési:
cb) felhalmozási:

eFt,
3.642.209 eFt
226.216 eFt
eFt,
3.684.032 eFt
419.065 eFt
eFt,
41.823 eFt
192.849 eFt

(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:289.098
ebbıl
a felhalmozási hitelek bevételei 0 eFt, a mőködési (likvid) hitelek
bevételei: 289.098 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:
(4) A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát

502.703 eFt
268.031 eFt
234.672 eFt
1.530.517 eFt
369.671 eFt

eFt,

eFt,
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c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát
e) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
f) a támogatásértékő felhalmozási kiadások elıirányzatát
g) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
h) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
i) az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzatát
j) a felújítási kiadások elıirányzatát
k) a beruházási kiadások elıirányzatát
l) a felhalmozási célú hitel törlesztésének elıirányzatát
m) a mőködési hitel törlesztésének elıirányzatát
n) a támogatási kölcsönök nyújtásának elıirányzatát
o) 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.”

790.155 eFt
211.815 eFt
311.877 eFt
803 eFt
105.875 eFt
350.373 eFt
3.244 eFt
142.471 eFt
169.916 eFt
7.130 eFt
260.901 eFt
26.500 eFt
89.880 eFt

4.613 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
702 eFt
5.000 eFt
0 eFt
73.565 eFt
6.000 eFt

2. § Az Ör. 1, 3. és 5-9. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete szerinti 1., 3., 5., 6., 7., 8. és
9. melléklet lép.
3. § E rendelet 2013. február 20-án lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. február 14.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. február 15.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
Rendelet módosításáról
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 megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, ez most megint egy olyan döntés, amiben nincs
mérlegelési jogköre a testületnek, meg kell felelni a törvényi elıírásoknak.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, el kellene gondolkodni azon, hogy a hátrányos
jogkövetkezmények alól mentesíteni kellene azokat akik ezt kérik, de tudja ez az
elıterjesztés most nem errıl szól. Törvény kötelezi ıket, hogy ezt a döntést
meghozzák, de nem oldja meg a problémát, csak rövid idıre kezeli. Kéri polgármester
urat, hogy ragadjon meg minden olyan fórumot, ahol fel tud szólalni annak érdekében,
hogy minél kevesebb szemét kerüljön lerakásra és az újrahasznosításra hívja fel a
figyelmet. A HHG egyszer már szervezett egy utat Svédországba, ahol egy példa
értékő rendszert mutattak be, ami tulajdonképpen a hulladék energetikai
hasznosításáról szól. Magyarországon is ezt kellene tudatosítani az emberekben.
Dombi György képviselı úr már korábban is elmondta, ı nem támogatta ezt az
emelést a HHG Felügyelı Bizottsági ülésén, ezt az elıterjesztést azonban támogatja.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, ı 2010-ben szembesült azzal, hogy a
korábbi polgármester megállapodott egy évenkénti 20%-os emelésben a szolgáltatóval
és ı már akkor is elmondta, maximum az infláció mértékével megegyezı emelést
támogatja. Az állam nem akarja emelni a díjakat, hanem állami hatáskörben dönt a
díjmegállapításról, a keresztfinanszírozás kiküszöbölése végett.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, neki nincs tudomása, hogy korábban történt
ígéret a 20%-os emelésre, ez az állítás valótlan. Arról is beszélt, ı nem új
kedvezményeket kért, hanem azt, hogy a jelenlegi kedvezményeket a 2012-es évre
vonatkozóan terjesszék ki más csoportokra is.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ez a 20%-os emelésre vonatkozó
megegyezés emlékezete szerint egy egyedi tulajdonosi döntés volt, de nem hosszú
távra vonatkozott. Azt tudomásul kell venni, hogy mind a lakosság, mind a HHG felé
vannak kötelezettségeink és ezeket valamilyen kompromisszumos módon teljesíteni
kell.
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Tóth Imre képviselı úr elmondta, ami az elıterjesztésben szerepel az elfogadható, de
az állam csak most vette át ezt a paternalista szemléletet és nem biztos, hogy hosszú
távon kitart. Amennyiben viszont megırzi ezt a szemléletet az csak jó lehet az itt
élıknek.
Dombi György képviselı úr elmondta, érkezett felé egy olyan kérés, hogy azoknak a
70 év felettieknek a felhalmozott tartozását, akik korábban már mentesülhettek volna a
díjfizetés alól, de nem ismerték ezt a lehetıséget, az önkormányzat méltányosságból
engedje el.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, megvizsgálják ennek a lehetıségét.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
2/2013. (II. 15.) 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 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. §
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 2. és 3. mellékletét hatályon kívül helyezi.
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2. §
Ez a rendelet 2013. március 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát
veszti.

Hajdúnánás, 2013. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. február 15.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a szociális
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Tóth Imre képviselı úr elmondta, ez az a napirend, amit mindenképpen támogatni
lehet, hiszen az elmúlt években számtalan esetben találkoztak olyannal, akik valótlan
tények állításával igényeltek valamiféle kedvezményt, esetleg juttatást. İ annak
örülne, ha valóban csak olyanok kapnának efféle segítsége,t akik ténylegesen
rászorulnak.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatait 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
3/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1.§ A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 2. §
(1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban, az arra
rendszeresített, a rendelet mellékleteit képezı formanyomtatványok kitöltésével, a
Hajdúnánási Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális
Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport) lehet benyújtani, az alábbi
mellékletekkel:”
2.§ Az ÖR. 8. § (2) bekezdés d) pontja hatályát veszti.
3.§ Az ÖR. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„a) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
szakvéleménye, vagy annak jogelıdje által kiadott, még érvényes szakvéleménye alapján
egészségkárosodott és annak mértéke 30-49 %, vagy”
4.§ Az ÖR. 10. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„10.§ A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek (a továbbiakban: jogosult)
részére együttmőködésre kijelölt szerv: a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi
Bölcsıde (továbbiakban: Családsegítı) Hajdúnánás, Kossuth u. 19.”
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5.§ Az ÖR. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ A kérelmet az 5. sz. melléklet szerinti nyomtatványon, a Családsegítı
környezettanulmányának és javaslatának csatolásával kell benyújtani a Szociális
Csoporthoz. A Csoport a kérelmet megvizsgálja, és feljegyzésben rögzíti, hogy a
kérelmezı milyen szociális juttatásokban részesül, továbbá milyen ellátások megállapítása
van folyamatban. A krízishelyzetrıl haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert, továbbá
javaslatot tesz a krízis segély megállapítására. A polgármester mindezen adatok birtokában
dönt az ellátás megállapításáról.”
6.§ Az ÖR. 26.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„26.§ A temetési segély iránti, 6. számú melléklet szerinti kérelmet a temetés napját követı
30 napon belül lehet benyújtani a Szociális Csoporthoz.”
7.§ Az ÖR. 28. § (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti.
8.§ (1) E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát
veszti.
(2) A rendelet elıírásait a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2013. február 14.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. február 15.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény magasabb vezetıi megbízására vonatkozó pályázati
felhívás közzétételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a véleményezı bizottság három tagjának
Dr. Kis Ágnest, Sebı Lászlót és önmagát 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 elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

51/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (székhelye: 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) magasabb vezetıi beosztás betöltésére, a melléklet szerint.
A pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (4) bekezdése alapján a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu), valamint a város honlapján és a Hajdúnánási
Újságban közzé kell tenni.
Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati felhívásnak a melléklet szerint történı közzétételérıl
gondoskodjon, valamint felkéri a polgármestert, hogy a pályázat(ok) elbírálására
vonatkozó elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelısök:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester és Dr. Kiss Imre jegyzı
2013. február 15. – a közzétételre
2013. március 31. – az elıterjesztés elkészítésére
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Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
magasabb vezetıi(álláshely)
beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. április 01-tıl 2018. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes
mőködtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
szerint.
Pályázati feltételek:
− felsıfokú szakirányú végzettség: egyetemi vagy fıiskolai szintő közgazdasági felsıoktatásban
szerzett szakképzettség,
− könyvviteli szolgáltatás végzésére való jogosultság államháztartási szakterületen,
− legalább öt év gazdálkodási területen szerzett szakmai gyakorlat,
− számítógépes felhasználói ismeret (Word-, Excel-, internet-használat),
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
− magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
− cselekvıképesség,
− büntetlen elıélet és
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− nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
-

végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,

-

az intézményvezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléssel,

-

három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani postai úton,
Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere, Szólláth Tibor nevére, az alábbi címre:
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: gazdasági ellátó magasabb vezetı.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 15. (közigálláson történı közzétételtıl
számított 30 nap)
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 28.
Bıvebb felvilágosítás: az 52/382-010 telefonszámon kérhetı.
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje:
− www. hajdunanas.hu - 2013. február 15.
− Hajdúnánási Újság - 2013.február 21.

Hajdúnánás, 2013. február 14.
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A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát a polgármester úr
által javasolt bizottsági tagokkal 8 igen szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós)
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

52/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése értelmében - a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (székhelye: 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) magasabb vezetı beosztás betöltésére pályázók
meghallgatására háromtagú, a betöltendı munkakör feladatait érintıen
szakértelemmel rendelkezı véleményezı bizottság felállítását határozza el, melynek
tagjai:
−

Szólláth Tibor polgármester,

−

Dr. Kis Ágnes önkormányzati képviselı és

−

Sebı László a Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatóságának elnöke.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a delegált tagok értesítésérıl,
felkérésérıl és a vélemény beszerzésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 28. – bizottság eljárásának lefolytatása

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Startmunkaprogram keretében elvégzett munkákról és eredményekrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (Tóth Imre foglalkoztatási csoportvezetı
beszámolója alapján)
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.
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Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, lehet-e már tudni mikor folytatódik a
program.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, jelenlegi tudása szerint a
program március elején indul. Tavaly 300 embert foglalkoztattak, idén azonban 430
ember foglalkoztatására nyílik majd lehetıség.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, hogy a külterületi dőlıutakon az elvégzett
munka inkább kárt okozott, mint hasznot. Az utak járhatatlanok lettek az emberek
szerint. Kérte a projekt vezetıjét, hogy tegyenek ez ellen valamit, ha kell vegyék fel a
kapcsolatot a mezei ırszolgálattal aziránt, hogy mely területeket kellene rendbe rakni.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, nincs olyan ember a városban aki ne
találkozott volna a programmal, fıként a mezıgazdasági részével. İ csak elismerését
tudja kifejezni, és bízik abban, hogy a folytatás is ilyen sikeres lesz.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, mindig akadtak kisebb problémák,
de a projekt vezetése mindig talált valami megoldást ezekre. A közmeghallgatáson
elhangzottakkal ellentétben, szerinte is csak dicsérni lehet a program résztvevıit és ı is
bízik a folytatás sikerében.
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, 1 fı
(Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

53/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi START
közmunkaprogramok megvalósításáról szóló beszámolót megismerte, azt
elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az ÉAOP-3.1.2/A11-2012-022 számú pályázat kapcsán, belterületi győjtı utak fejlesztésének
kivitelezése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

167

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.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a pályázatban szereplı útszakaszon a
belvíz elvezetése nem megoldott és megkérdezte, hogy ez szerepel-e a projektben.
Kissné Barta Piroska irodavezetı válaszában elmondta, az új útburkolattal ez a
kérdés is megoldásra kerül.
Oláh Miklós képviselı úr jelezte, hogy nem találja ezt az elıterjesztést a kiküldött
anyagok között.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, ha a megküldött fájlt kicsomagolta képviselı úr,
akkor ennek az anyagnak is szerepelnie kell közte, hiszen mindenki máshoz eljutott.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte irodavezetı asszonyt, hogy ismertesse a
mőszaki tartalmat.
Kissné Barta Piroska irodavezetı ismertette a pályázati anyag mőszaki tartalmát.
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 szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

54/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján és a
Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerinti döntéshozó –
megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati azonosító
szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái kivitelezıjének
kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban közremőködı
Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevık
tettek érvényes ajánlatot, illetve – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt
alkalmassági feltételekre – alkalmasak a szerzıdés teljesítésére:
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1. D-TRANSZ Kft. (Címe: 4030 Debrecen, Ozmán utca 9.)
2. DYNAMIC-ÚT Kft. (Címe: 3300 EGER, Kistályai út 18.)
3. Nyír-Flop-Holding Kft. (Címe: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a)
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 18.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

55/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint
döntéshozó – megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái
kivitelezıjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban
közremőködı Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi
ajánlattevık ajánlata – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági
feltételekre – érvénytelen:
1. CENTERING-ALFA Kft. (Címe: 4025 Debrecen, Arany János u. 56. II/4.
2. Magyar Bau Holding ZRt. (Címe: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 18.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

56/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint
döntéshozó, a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái
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kivitelezıjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 01.
A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint
döntéshozó – megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái
kivitelezıjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban
közremőködı Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi
ajánlattevı ajánlata az összességében legelınyösebb ajánlat:
D-TRANSZ Kft. (címe: 4030 Debrecen, Ozmán utca 9.)
Erre való tekintettel a fenti ajánlattevıt hirdeti ki az eljárás nyertesének.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıt értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. február 18. - az ajánlattevı értesítése a döntésrıl
2013. március 01. - a szerzıdés megkötése a nyertes ajánlattevıvel

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

58/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint
döntéshozó – megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái
kivitelezıjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban
közremőködı Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi
ajánlattevı ajánlata az összességében második legelınyösebb ajánlat:
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Nyír-Flop-Holding Kft. (címe: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a).
Erre való tekintettel a fenti ajánlattevıt hirdeti ki az eljárásban a második
legkedvezıbb ajánlatot tevınek.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıt értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 18.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a K&H Bank
helyiségbérleti díjának megállapítására
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.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı ismertette az elıterjesztés tartalmát.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, a bank arra hivatkozik, hogy rajta kívül álló
okok miatt nem tud fizetni, de ha a magánszemélyek fordul ez elı és például az
árfolyamváltozás miatt képtelenek fizetni, akkor arra a bank nincs tekintettel.
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 szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

59/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az 534/2012. (XII. 06.)
számú Képviselı-testületi Határozatot akként módosítja, hogy a képviselı-testület a
bérleti díj összegét
2012. évre 232.000 Ft/hó + ÁFA,
2013. évre 245.200 Ft/hó + ÁFA
összegben határozza meg.
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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: 2013. március 1.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, van-e arra lehetıség, hogy kifejezetten a
kérelemben megjelölt személy, azaz csak a fürdı mindenkori vezetıje lakhasson csak
ebben a lakásban. Tehet-e az önkormányzat ilyen kikötést.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, mindenki ismeri a hozzáállását a Holding
kérdéséhez és ı már a múltkor sem támogatta a bérlıkijelölési jog átadását. Egyetért
Oláh Miklós képviselı úrral abban, biztosítani kell azt, hogy valóban az a személy
használja azt a lakást, aki az adott feladatot végzi.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, korábban is volt már bérlıkijelölési joga a
Hépszolg Kft-nek, akkor sem volt meghatározva, hogy kinek adja a lakást. İ nem
zárkózik el attól a lehetıségtıl, hogy korlátozzák ezt a kijelölést, akár név szerint
meghatározva a lakást használó személyt, de ez akár problémát is okozhat a késıbbiek
során.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, ı megértené a testület tagjai
részérıl ezt az aggodalmat, ha nem az önkormányzat tulajdonában lévı cégrıl lenne
szó, de így azt javasolja, hogy az eredeti határozati javaslatnak megfelelın döntsön a
testület.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az eredeti határozati javaslatnak
megfelelıen.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen, 1 nem
(Dr. Juhász Endre) szavazat és 2 tartózkodás (Tóth Imre, Dombi György) mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

60/2013. (II. 14.) 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 8. § (1) bekezdése alapján a 4080
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. „A” fszt. 2. ajtószám alatti 37 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérlıkijelölési jogát 2013.
február 15-tıl a Hajdúnánási Holding Zrt.-re (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22. szám) ruházza át.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, valamint a Hajdúnánási Holding Zrt. értesítésérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 25.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdú-Bihar
Megyei Rendır-fıkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) vezetıjének
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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.)
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:
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61/2013. (II. 14.) 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 8. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. sz.
„D” lph. I/5. ajtószám alatti 53 m2-es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati
tulajdonú lakásra határozatlan idıre bérlıkijelölési jogot biztosít a Hajdú-Bihar
Megyei Rendır-fıkapitányság részére.
A képviselı-testület a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. fszt. 2. ajtószám alatti
57 m2-es, 1 szobás, komfortos rendırségi szolgálati lakásra, illetve a 4080
Hajdúnánás, Szeles tér 1. I/4. sz. alatti, 56 m2-es, 2 szobás, komfortos rendırségi
szolgálati lakásra vonatkozóan a bérlıkijelölési jogot megszünteti.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság vezetıjének,
illetve Hajdúnánás Városi Rendırkapitányság vezetıjének értesítésérıl
gondoskodjon, illetve felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Dienes
István és Dienes Istvánné, 3780 Edelény, Rozsnyói u. 15. szám alatti lakosok
kérelméhez
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.)
(Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr módosító javaslatot tett, méghozzá azt, hogy a határozati
javaslatot egészítsék ki az alábbi szövegrésszel:
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„Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan tegyen vételi
ajánlatot a tulajdonosok részére, az eredeti adásvételi szerzıdés megkötésekor
érvényben lévı vételáron.”
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, befogadja a módosító javaslatot.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el Oláh Miklós képviselı úr javaslatának megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosítással
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:

62/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Dienes István és
Dienes Istvánné (3780 Edelény, Rozsnyói út 15. szám alatti lakosok) kérelemét, az
OTP, mint a Hajdúnánás Városi Tanács VB-nak a földrıl szóló 1987. évi I. törvény
végrehajtásáról szóló 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet értelmében telkek
értékesítésével megbízott szerve és a kérelmezık között 1990. október 17. napján
létrejött adásvételi szerzıdés alapján, a hajdúnánási 5401/58. hrsz-ú, természetben a
4080 Hajdúnánás, Virág u. 10. szám alatti ingatlanra a Hajdúnánás Városi Tanács
VB javára bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez, mint jogutód nem járul hozzá.
Felkéri a polgármestert, hogy Dienes István és Dienes Istvánné 3780 Edelény,
Rozsnyói út 15. szám alatti lakosok értesítésérıl gondoskodjon.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan tegyen
vételi ajánlatot a tulajdonosok részére, az eredeti adásvételi szerzıdés megkötésekor
érvényben lévı vételáron.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljára szolgáló helyiség további
hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

63/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.)
Önkormányzati Rendelet 45. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát
képezı, 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. szám alatti 14 m2 alapterülető
1. számú garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történı bérbeadás
útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott
500,-Ft+ÁFA/m2/hó összeg érvényes.
A pályázati felhívást – az elsı alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén
– az önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó
megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására 15 napnak kell rendelkezésre
állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 04., illetve folyamatos – a pályázat megjelentetése
2013. március 25., illetve folyamatos – a szerzıdés megkötése
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

64/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.)
Önkormányzati Rendelet 45. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát
képezı, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 21 m2 alapterülető 4. számú
garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján
kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
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A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott
500,-Ft+ÁFA/m2/hó összeg érvényes.
A pályázati felhívást – az elsı alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén
– az önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó
megjelenési idıpontjától a pályázat benyújtására 15 napnak kell rendelkezésre
állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 04., illetve folyamatos – a pályázat megjelentetése
2013. március 25., illetve folyamatos – a szerzıdés megkötése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 3606/6 hrsz. alatti ingatlanon a városi sportcsarnok
épület infrastruktúrájának felújítási munkái” tárgyú építési beruházásra vonatkozó
közbeszerzési eljáráseljárást lezáró döntés meghozatalára
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 elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

65/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX.
fejezetének 1. pontja szerint a „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 3606/6 hrsz. alatti
ingatlanon a városi sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint
hozza meg:
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A.)
1) Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (ajánlattevı székhelye: 4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22.) ajánlattevı ajánlata érvényes
2) ELÁN-ÉP Kft. (ajánlattevı székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 4.)
ajánlattevı ajánlata érvényes
3) MÉN-ÉP 2003 Kft. (ajánlattevı székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.)
ajánlattevı ajánlata érvénytelen
B.)
A „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 3600/6 hrsz. alatti ingatlanon a városi
sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési
eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 18.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

66/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám
3606/6 hrsz. alatti ingatlanon a városi sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak
szerint hozza meg:
A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft.-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevı ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevı az árlejtés során a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást ajánlotta. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a
kivitelezésre nyújtott támogatás 20.000.000,- Ft-os keretén belül van.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 18. - az ajánlattevık értesítése a döntésrıl
2013. március 01. - a szerzıdés megkötése a nyertes ajánlattevıvel

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítható, az önkormányzati
fenntartású intézmények energiaszükségletének biztosítását, illetve energiaköltségének csökkentését szolgáló napelemes rendszerek kiépítésével kapcsolatban
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 javaslatait 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

67/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 22/2013. (I. 24.)
számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelıs:
Határidı: -

68/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az alább felsorolt önkormányzati
fenntartású intézmények kapcsán, kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván
elıkészíteni, a pályázati forrás rendelkezésre állását követıen benyújtani, a Környezet és
Energia Operatív Program keretében napelemes korszerősítésre.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szükséges önerıt az
intézményegységek tekintetében a táblázatban foglalt, - az elıkészítésre 5.693.473,- Ft
összeget a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az
önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött, elkülönített számlán kezelt
bevételek terhére, míg a szükséges (elıkészítésen felüli) önerı 67.271.614,- Ft – összeg
finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el.

Intézmény

Épületek

Javasolt
beépített
teljesítmény
(kWp)

Pályázati
fıösszeg

Szükséges
Nem
önerı
elszámolható
szállítói
költség
finanszírozás
esetén

Elıkészítés
költsége
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Intézmény

BOCSKAI
ISTVÁN
ÁLTALÁNOS
ISKOLA,
GIMNÁZIUM,
ALAPFOKÚ
MŐVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY
ÉS EGYSÉGES
PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT
KEOP- 20124.10.0/A
KİRÖSI
CSOMA
SÁNDOR
GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉP,SZAKKÉPZİ
ISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM
KEOP- 20124.10.0/C
VÁROSI
SZAKORVOSI
RENDELİINTÉZET ÉS
ÁPOLÁSI
INTÉZET
KEOP- 20124.10.0/A

Épületek

Javasolt
beépített
teljesítmény
(kWp)

Pályázati
fıösszeg

Szükséges
Nem
önerı
elszámolható
szállítói
költség
finanszírozás
esetén

Elıkészítés
költsége

Iskola u. 3.
(8 hrsz)
44

49 871 440

Baross utca
11.
(5193 hrsz)
Bocskai u.
29.
(4913 hrsz)

82

92 083 628

Kossuth
utca 10.
(13 hrsz)

48

56 638 000

Óvoda u. 210.
(4946 hrsz)

Köztársaság
tér 1. (3502
hrsz)
Köztársaság
tér 2-3. (ez
a
szomszédos
társasház)
HAJDÚNÁNÁS
(3503 hrsz)
VÁROS
Bocskai u.
ÖNKOR12-14.
MÁNYZATA
(3510 hrsz)
KEOP-2012Irányi u. 3.
4.10.0/C
(3600/6
hrsz)
Perczel út
12.
(3056 hrsz)
Nikodémusz u. 19.
(3487 hrsz)

1 483 675

1 684 981

8 964 391

750 506

13 812 544

1 343 025

10 180 681

750 506

24 336 032

2 098 929

16

20

28

28

16

146 162 240 213

180

Intézmény

Nonprofit kft
KEOP-20124.10.0/A
Összesen:

Épületek

Javasolt
beépített
teljesítmény
(kWp)

Dorogi út
24.
(2906 hrsz)
Köztársaság
tér 6. (4946 38
hrsz)
Bocskai u.
6.
49
(3508 hrsz)

Pályázati
fıösszeg

Szükséges
Nem
önerı
elszámolható
szállítói
költség
finanszírozás
esetén

Elıkészítés
költsége

55 510 240

1 651 430

9 977 966

750 506

369 416 343 521

4 820 085

67 271 614

5 693 473

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
a költségvetésben elkülöníti.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidıre történı benyújtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
kiírás szerint

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az óvodába
történı jelentkezés módjának és az óvodai felvétel idıpontjának meghatározására a
2013/2014-es nevelési évre vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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69/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011.
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúnánási Óvodába (székhelye:
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám) történı beíratkozás idıpontját a 2013/2014. nevelési
évre vonatkozóan a következık szerint határozza meg:
2013. április 3-án (szerdán) 800 - 1800 óráig
2013. április 4-én (csütörtökön) 800 - 1800 óráig
Az óvodai jelentkezés helye: 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám.
A képviselı-testület - a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján - az óvodai beiratkozás idejérıl, az errıl való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejérıl a melléklet szerinti hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos
módon, 2013. február 28. napjáig.
A képviselı-testület szükségesnek tartja a hirdetmény Hajdúnánási Újságban történı
megjelentetését is.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének értesítésérıl
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a hirdetmény közzétételére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. február 22. – értesítésre
2013. február 28. – hirdetmény közzétételére
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Melléklet

HIRDETMÉNY
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves szülıket, hogy a 2013/2014. nevelési évre
vonatkozóan a 3. életévüket betöltött gyermekek óvodai beíratásának idıpontja: 2013.
április 3 - 4-én (szerdán és csütörtökön) 800-1800 óráig lesz.
Az óvodába felvehetı az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétıl számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthetı.
A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám
A beíratáshoz szükséges:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma,
•

a szülı (gondviselı) személyi igazolványa, lakcímkártyája.

Felhívjuk a szülık figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdı napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben
részt venni!
Az óvodavezetı 2013. május 4-ig írásban értesíti a szülıt – jogszabályban meghatározott
módon és formában – a felvételi eljárás eredményérıl.
Az óvoda döntése ellen a szülı - a közléstıl, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzıje jár el és hoz másodfokú döntést:
a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem
tekintetében.

Szólláth Tibor
polgármester

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kendo
japán harcmővészet oktatásának támogatására Hajdúnánáson
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, miért éppen a Kendo, miért nem vívás vagy
íjászat.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı egyik sportnak sincs ellene, sıt a
vívásnak már szeptemberben indulnia kellett volna, de a feltételeit nem tudták
megteremteni, oktatót nem tudtak biztosítani. Elég komoly hagyománya van a
városban a Kendo-nak, emellett pedig a japán kapcsolatok ápolását is fontosnak tartja.
Ez nem jelenti azt, hogy szeptembertıl be is indul ez az oktatás. Felajánlják egy japán
oktatónak, hogy magyar bérért oktasson Hajdúnánáson, hiszen a japán bérekkel ık
nem tudnak versenyezni. Véleménye szerint a mindennapi testnevelés erre lehetıséget
ad.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ennek a gesztusnak több hozadéka is
lehet. Kapcsolatot alakíthatnak ki ezáltal a Japán nagykövetséggel, új beruházók
érkezhetnek a városba. Véleménye szerint ez egy abszolút támogatható elıterjesztés.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, a japánokkal így is jó kapcsolatot
ápolnak, nem ez az oka ennek az elıterjesztésnek. Szeretné, ha a gyerekek
megismerkedhetnének ezzel a nagy hagyományokat ırzı sporttal.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
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:

70/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás település
közigazgatási területén mőködı köznevelési intézményekben tanuló fiatalok fizikai
és szellemi erınlétét erısíteni hivatott harcmővészeti forma oktatásának bevezetése
érdekében, a 2013/2014. tanévtıl elhatározza egy japán kendo mester megbízási
jogviszony keretében történı alkalmazását.
A képviselı-testület a kendo mester megbízási díjának összegét a magyar
közalkalmazotti illetmények megállapítására vonatkozó hatályos jogszabályok
szerinti mértékben kívánja meghatározni.

184

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételérıl, továbbá ismételt elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a szociális
célú városrehabilitáció címő és ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázati felhívásra a
pályázat benyújtásához szükséges tervek elkészítéséhez szükséges önerı biztosítására
és projektterv ismertetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Kovács Zsolt 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.
Gélák Pál csoportvezetı ismertette az elıterjesztést.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, a pályázatban nem akadály-e, hogy az
épületek vegyes tulajdonban vannak. Másik kérdése, annak idején készült már egy
rekonstrukciós terv a városháza melletti ingatlan kapcsán és ezt fel tudják-e használni
ennek a pályázatnak a keretében.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, minden épület vegyes tulajdonú, de a
pályázatban ez nem kizáró ok.
Gélák Pál csoportvezetı elmondta, a társasház hozzájárulása kell a pályázathoz, de a
vegyes tulajdon nem kizáró ok. A korábbi terveket természetesen figyelembe vették,
kifejezetten a tetı és homlokzat felújítása lesz a cél.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, hogy konkrét tervek állnak-e már
rendelkezésre.
Gélák Pál csoportvezetı elmondta, csak elképzelések vannak, kiviteli terv még nincs,
csak a költségek vannak konkrétan meghatározva.
Kissné Barta Piroska irodavezetı elmondta, a régi terveket a kivitelezı cég
figyelembe vette és ehhez mérten adta meg az árajánlatát.

185

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, a szigeteléssel és a nyílászárókkal
foglalkozik-e ez a pályázat.
Gélák Pál csoportvezetı elmondta, a hıszigetelés benne van a pályázatban, a
nyílászárók cseréje azonban nincs.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, hogy a fıtér összképe megbomlott. Az
említett társasház épülete már az elızı idıkben is sok fejtörést okozott, mert nem illik
ebbe a környezetbe, így mindenképp támogatja az elıterjesztést, hátha megoldja ezt a
régóta húzódó problémát.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, bár nehéz versenybe szállnak be ezzel a
pályázattal, de mindenképpen meg kell próbálni, mert a tervben szereplı épületek
állapotán valahogy javítani kellene és minden lehetıséget meg kell ragadnia ehhez az
önkormányzatnak.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy a következı ciklusban,
2014-2020. között is lesz-e lehetıség ilyen pályázat benyújtására, mert ha igen, akkor
érdemes belefektetni most az energiát és a pénzt, hiszen a késıbbiek folyamán is
felhasználhatóak lesznek ezek a tervek.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, jelenleg errıl nincs
információ. Felmerült az a kérdés is, hogy miért nem a Bocskai utca végére adnak be
pályázatot, de az a városrész nem felel meg a kritériumoknak. Reméli, ha ez a pályázat
most nem is nyer, a késıbbiek folyamán is lesz lehetıség ezeknek az épületeknek a
felújítására.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, a korábbi pályázatokhoz képest ez a lehetıség
annyival bıvebb, hogy a megelızésre is lehetıség van. Véleménye szerint ki kell
használni ezt a pályázati lehetıséget.
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:

71/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a szociális
célú városrehabilitáció címő és ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázati felhívásra a
pályázat benyújtásához szükséges magasépítészeti pályázati tervek elkészítésére a
REProjekt Építész Iroda Kft-vel (1139 Budapest, Röppentyő u. 73.), mélyépítészeti
pályázati tervek elkészítésére a Hajdú-Via Kft-vel (4031 Debrecen, Balmazújvárosi
út 10.) köt vállalkozási szerzıdést.
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A képviselı-testület a vállalkozói díj összegét, bruttó 1.333.500,- Ft-ot a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szociális célú városrehabilitáció címő és
ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázati felhívásra a pályázat benyújtásához
szükséges tervek elkészíttetésérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szerzıdés
aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat az
Országos Rendır-fıkapitányság Gazdasági Fıigazgatóságának kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Kovács Zsolt képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr felolvasta az Országos Rendır-fıkapitányság levelét.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselı úr azt kérdezte, mi a szándék a jelenlegi épülettel.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, errıl jelenleg nincs információ.
Dombi György képviselı úr elmondta, ez az elıterjesztés mindenképp támogatandó.
Az egyeztetések során fel kellene vetni, hogy a jelenlegi rendırségi épületet adják át
az önkormányzat részére.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ez egy igen fontos dolog, mindenképp meg kell
valósulnia. Azt javasolta, hogy a határozati javaslat ne ajándékozásról, hanem épület
biztosításáról szóljon és akkor tárgyalhatnak a jelenlegi épület sorsáról is, ahogy tették
azt régen az Országos Mentıszolgálat esetében. Területként a figyelmükbe kellene
ajánlani a volt Óvoda utcai iskola területét vagy a volt fiúnevelı otthon helyét, ami egy
nagy ingatlan és esetleg meg is lehet osztani.
Török István képviselı úr elmondta, mint a többi képviselı társa, ı is örül, hogy ez a
régóta húzódó probléma megoldódik. Azt javasolja, hogy az új épületet az állomás
környékén építsék fel, hiszen az több szempontból is elınyös lenne. Egyrészt a
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Bocskai utcán javulna a közbiztonság, másrészt a jelenlegi helyérıl sem költözne
messzire a Rendırkapitányság.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, ez egy olyan fontos kérdés, amit
mindenképp meg kell oldani, így bármelyik ingatlanra is tartsanak igényt, azt adja oda
az önkormányzat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, hogy a határozatban ajándékozás
helyett, térítésmentes átadás szerepeljen.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı is támogatná az állomás környékén
történı elhelyezést, de Dr. Kis Ágnes képviselı asszonnyal ért egyet, bármelyik
ingatlant is választják, azt oda kell adni.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, nem érti polgármester urat, hiszen ha
feljogosítaná a testület a tárgyalásra, úgy neki is szélesebb lenne a mozgástere.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı minél gyorsabb egyeztetést és
megegyezést szeretne.
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 határozatot hozta:

72/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve az Országos Rendırfıkapitányság Gazdasági Fıigazgatóságának (1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám) kérelmét
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Hajdúnánáson felépítendı új kaptánysági épület
felépítéséhez térítésmentesen ingatlant kíván biztosítani.
A képviselı-testület a lehetséges ingatlanok ismeretében dönt az ingatlan térítésmentes
biztosításáról.
Felkéri a polgármestert az Országos Rendır-fıkapitányság Gazdasági Fıigazgatóságának
(1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám) értesítésére, valamint ismételt elıterjesztés készítésére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. február 28.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a
székely zászló kitőzésérıl
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.
Buczkó József képviselı úr elmondta, ez egy olyan kezdeményezés, amit csak
támogatni lehet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, Hargita Megye Tanácsától kért zászlót,
amit a mai napon postára is adtak, így a jövı héten már kihelyezhetı lesz.
Tóth Imre képviselı úr megköszönte a testület hozzáállását a kérdéshez. Igaz ez csak
szimbolikus dolog, azonban az ott élı magyaroknak mégis sokat jelent. Ezért nyújtotta
be indítványát.
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:

73/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Hajdúnánás város szolidaritást vállal a székelyföldi magyarokkal, akiknek
megtiltották a székely zászló kitőzését a középületekre. Ennek kifejezéseként
elrendeli a székely zászló kitőzését a Városháza épületére.
Felkéri a polgármestert, hogy a zászló kitőzésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 1.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2013. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Török István képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
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.
Felkérte elıször Dr. Kis Ágnest, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a bizottság véleményét.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony ismertette a bizottság véleményét
Szólláth Tibor polgármester úr ezután felkérte Török István képviselı urat, a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara területi elnökét, hogy a Kamara
véleményét ismertesse.
Török István képviselı úr ismertette a Kamara véleményét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az idegenforgalmi adóra továbbra is igaz,
hogy visszaforgatják, csak az a probléma, hogy a szállásadók ebben nem partnerek,
ezért is ilyen szigorú most ennek az ellenırzése. Jelenleg annyit tud ígérni, hogy
félévkor megvizsgálják az építményadó csökkentésének lehetıségét. A Piaci
áremeléssel kapcsolatban most is csak azt tudja elmondani, hogy mindenki talál helyet
a korábbi áron, csak a kiemelt helyeken történt nagyobb emelés, de már ezt is
csökkentették tavaly.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Török István képviselı úr elmondta, pozitívan értékeli azt, hogy félévkor
visszatérnek a csökkentés kérdésére. Felvetette, hogy a csónakázó tónál nincs
megoldva a vízelvezetés és ezzel is számolni kellene ebben az évben.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, azt látja a költségvetés hibájának, hogy a
bevételi oldalon nagyok az elvárások, nem túl óvatosak. Célszerő lenne ezeket a
számokat átgondolni.
(Oláh Miklós képviselı úr távozott az ülésrıl, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
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Dombi György képviselı úr elmondta, mint ahogy a Városfejlesztési Bizottság
javaslatának ismertetésekor elhangzott, a Tégláskert világításának kiépítését javasolja
ı is megoldani.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ennek a lehetıségét majd szintén félévkor
tudják megvizsgálni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több 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:

74/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint
az adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követı három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
Az önkormányzat saját bevételei (eFt)

Helyi adók
Vagyonhasznosítás
Vagyonértékesítés
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Összesen:

2013
525 000
66 865
40 000
20 000
651 865

2014
2015
2016
550 000 580 000 600 000
67 000 67 000 67 000
40 000 40 000 40 000
25 000 27 000 27 000
682 000 714 000 734 000

Adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek (eFt)

Hitelek tıketörlesztése
Összesen:

2013
24 664
24 664

2014
26 815
26 815

2015
29 091
29 091

2016
25 930
25 930

Felelıs: Határidı: -

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat – és
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következıket rendeli el:
1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1)

A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg. Hiv.)
és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének
a) kiadását
3.363.961 eFt
b) bevételét
3.363.961 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 105.589 eFt felhalmozási és 410.000 eFt mőködési
hitelfelvétel mellett az 1. melléklet szerint.

(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
aa) mőködési:
ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) mőködési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) mőködési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

(3)

3.078.372 eFt, ebbıl
2.436.690 eFt
641.682 eFt
3.339.297 eFt, ebbıl
2.434.453 eFt
904.844 eFt
260.925 eFt, ebbıl
2.237 eFt
263.162 eFt

A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az önkormányzat elızı években képzett tartalékok maradványa felhalmozási
célra:
120.000 eFt
ab) 2012. évi költségvetési pénzmaradvány:
-350.000 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
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mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) mőködési hitel bevétele:
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) mőködési hitelek kiadásai:
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(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) a felújítási kiadások elıirányzatát
i) a beruházási kiadások elıirányzatát
j) felhalmozási célú hitel törlesztése
k) a tartalékok fı összegét
összeggel állapítja meg.

515.589 eFt, ebbıl
105.589 eFt
410.000 eFt
24.664 eFt, ebbıl
24.664 eFt
0 Ft
285.589 eFt
24.664 eFt
260.925 eFt
1.005.608 eFt
200.608 eFt
824.183 eFt
7.915 eFt
292.126 eFt
6.290 eFt
54.000 eFt
486.108 eFt
334.728 eFt
24.664 eFt
127.731 eFt

(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék

22.601 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi személyi kiadásokra
8.412 eFt
bb) Start Munkaprogram céltartaléka
15.000 eFt
bc) intézménytámogatási céltartalék
4.000 eFt
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
62.718 eFt
be) felhalmozási céltartalék
15.000 eFt
összeggel állapítja meg.

(6)

A képviselı-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)
bekezdése szerinti, 2013. évi saját bevételeinek elıirányzatát 651.865 eFt összegben állapítja
meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból származó bevétel
525.000 eFt
b) az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel
66.865 eFt
c) az önkormányzati vagyon értékesítésébıl származó bevétel
40.000 eFt
d) bírság-, pótlék- és díjbevétel
20.000 eFt
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2. §
(1)

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási fıösszeg mőködési költségvetés
és felhalmozási költségvetés elıirányzat-csoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza
meg.

(2)

Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg forrás szerinti részletezését az 1. és
2., a bevételek önkormányzat, Polg. Hiv. és intézményenkénti megoszlását kiemelt
elıirányzatok, valamint kötelezı és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 3., 4. és 6.
melléklet tartalmazza.

3. §
Az intézmények kiadási elıirányzatait, kiemelt elıirányzatok, kötelezı és önként vállalt feladatok
szerinti bontásban, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
4. §
A képviselı-testület az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének kiadási
elıirányzatait, kiemelt elıirányzatok, valamint kötelezı és önként vállalt feladatok szerinti
bontásban az 5. és 7. mellékletben állapítja meg.
5. §
(1)

Az önkormányzat 2013. évi létszám-elıirányzatát a 8. melléklet állapítja meg.

(2)

Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú kiadásainak elıirányzatát
szakfeladatonként az 5. és 7. melléklet, önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı
intézményenként a 2., a fejlesztések egyedi leírását a 9. és a 10. melléklet tartalmazza.

(3)

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint elkülönítetten
kezelt lakásalap 2013. évi felhasználását a 11. melléklet határozza meg.

(4)

A többéves kihatással járó döntéseket a 12., az európai uniós támogatással megvalósuló
programokat a 13. melléklet tartalmazza.

(5)

Az önkormányzat elıirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. melléklet határozza meg.

(6)

A közvetett támogatásokat a 15. melléklet, a kezességvállalások állományát a 16. melléklet,
valamint az adósságállományt a 17. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. §

(1)

Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı felelıs.
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(2)

Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét,
könyvvitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás
figyelembevételével elkészíteni és a szükséges módosításokat végrehajtani. A
szabályozásbeli hiányosságokért a felelısség az intézményvezetıt terheli.

(3)

A polgármestert és a költségvetési szervek vezetıi kötelesek gondoskodni a költségvetésben
elıírt bevételek beszedésére, azok lehetıség szerinti növelésére.

(4)

A képviselı-testület az elıirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint szabályozza:

(5)

a)

Az önkormányzat szakfeladatainak kiemelt elıirányzatai közötti átcsoportosításokat a
polgármester a képviselı-testületnél kezdeményezheti.

b)

A tartalékok felhasználásáról a képviselı-testület dönt.

c)

Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési
szervek kiemelt elıirányzatai közötti elıirányzat átcsoportosítás képviselı-testületi
döntés alapján történhet.

d)

Az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények vezetıi a meghatározott célra átvett
pénzeszközökkel, támogatásértékő bevételekkel saját hatáskörben módosíthatják
költségvetési elıirányzataikat és errıl a képviselı-testületet negyedévenként értesítik.
Az egyéb bevételek miatt elıirányzat módosításokat és a kiemelt elıirányzat
csoportok közötti átcsoportosításokat az intézmények vezetıi a képviselı-testületnél
kezdeményezhetik.

e)

A központi költségvetésbıl meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylı
támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat, átcsoportosításokat
a soron következı rendeletmódosításba be kell építeni.

f)

A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény, mint önállóan mőködı és gazdálkodó
költségvetési szerv költségvetésében az önállóan mőködı költségvetési szervek
számára közüzemi díjak és karbantartás dologi kiadásai fedezetére elkülönített
elıirányzatokat kizárólag közüzemi díjak és karbantartás dologi kiadásaira lehet
felhasználni, ezen elıirányzatokból átcsoportosítás a képviselı-testület jóváhagyásával
történhet.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló 43/2004. (X. 11.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 9/2010. (III. 25.)
Önkormányzati Rendelet 12. §-ában foglalt temetési költség átvállalás fedezetét a
felhasználás függvényében - utólag - az önkormányzat költségvetési tartalékából biztosítja a
képviselı-testület.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
7. §

(1)

Az önkormányzati intézmények támogatása a kiskincstári nettó finanszírozás rendszerében,
havonkénti 1/12-ed rész erejéig történik.
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(2)

Civil szervezetek, valamint lakossági közmőépítések támogatására, mőködési, valamint
felhalmozási pénzeszköz átadásokra a biztosított elıirányzat felhasználására elszámolási
kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a polgármester jogosult.

(3)

A helyi önszervezıdı közösségek támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított
elıirányzat felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(4)

A Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására biztosított elıirányzat
felhasználásáról a Mővelıdési Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, a nemzetiségi
önkormányzat kérelme alapján. A nemzetiségi önkormányzatot év végén elszámolási
kötelezettség terheli.

(5)

A sportcélú támogatások egyesületek, sportkörök, klubok közötti felosztásáról a
Mővelıdési, Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, döntésérıl a képviselı-testületet
tájékoztatja. A támogatások folyósítása idıarányosan történik. A kedvezményezetteket év
végén elszámolási kötelezettség terheli.

(6)

A városi rendezvényekre és kiadványokra biztosított céljellegő elıirányzat felhasználásáról a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

(7)

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai
utca 6. szám) számára óvodai és iskolai intézményi étkeztetéshez biztosított támogatás az
állami hozzájárulásból és a mőködéséhez szükséges támogatásból áll, amely a Kft. által
beszedett térítési díjjal együttesen fedezi az élelmezési nyersanyagnormát, a rezsi költséget
és a jogszabály alapján ingyenesen étkezık nyersanyagnormája után fizetendı általános
forgalmi adót. A támogatás folyósításáról a polgármester dönt. A kedvezményezett az éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében köteles elszámolni a támogatás
felhasználásáról.

(8)

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) számára
biztosított mőködési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az éves gazdálkodásáról
szóló beszámoló keretében köteles elszámolni.

(9)

A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet 27. §-a alapján a helyben
szokásos legolcsóbb temetés költsége 2013. évben 146.050 Ft.
4. A 2013. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek
8. §

(1)

A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függıtételekkel
korrigált különbsége.

(2)

A pénzmaradványt a Hajdúnánási
felülvizsgálja.

(3)

Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg:
a)
a feladat elmaradására jutó kiadási- és bevételi elıirányzat különbsége,

Polgármesteri

Hivatal

Közgazdasági

Irodája
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b)
c)
(4)

a célfeladattal adott elıirányzat maradványa,
az intézményi alapfeladat ellátáshoz kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt
kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésbıl származik.

A (3) bekezdésben foglaltak szerinti maradvány felhasználásáról a képviselı-testület dönt.
5. Pénz- tıke és hitelmőveletek
9. §

(1)

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezetı pénzintézetnél
rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégő befektetési alapban való lekötésre,
valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére a polgármester jogosult.

(2)

A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségő munkabér megelılegezési hitel felvételére a
polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodási beszámolókban a
képviselı-testületet tájékoztatja.

(3)

A költségvetés egyensúlyához tervbe vett mőködési célú hitel felvételérıl a képviselıtestület dönt.

(4)

Felhalmozási célú hitel felvételérıl a képviselı-testület dönt.

(5)

Folyószámla-hitelrıl szóló pénzintézettel kötendı megállapodásról a képviselı-testület
dönt.
6. Záró rendelkezések
10. §

(1)

E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétıl
kell alkalmazni.

(2)

Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti
szabályairól szóló 49/2012. (XII. 21.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2013. február 14.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. február 15.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Javaslat
versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplı tanulók jutalmazására vonatkozóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

a

A javaslatot tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
Bizottságok a javaslat határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az oklevélre jogosultak közül egy
személy, Mónus László kimaradt, valamint a 8. sorszám alatt tévesen szerepel Birta
Laura csoportja, ez pedig javításra kerül.
Megkérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást
rendelt el.
A képviselı-testület a javaslat határozati javaslatát 9 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

75/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a versenyeken, pályázatokon
sikeresen szereplı tanulók erkölcsi, anyagi elismerésérıl szóló Jutalmazási
Szabályzat alapján a mellékletben meghatározottak szerint, a versenyeken és
pályázatokon sikeresen szereplı
− 62 tanuló egyéni jutalmazására 503.000 Ft-ot
−

19 csapat jutalmazására

297.000 Ft-ot

biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére.
A képviselı-testület elhatározza, hogy a mellékletben megjelölt, oklevél
elismerésben részesülı tanulók, csoportok részére az oklevél átadására intézményi
keretek között - ünnepség keretében - kerüljön sor.
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az
elismerések városi ünnepség keretében történı átadására és az intézményvezetık
értesítésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal
kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

76/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szakképzésben Tanulók
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók jellemzı
adatait 2013. február hónaptól 2013. június hónapig az alábbi tanulókat támogatja a
megnevezett összeggel:
Ssz.

Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lakcím
Hajdúnánás

Támogatás havi
összege (Ft)

Békési László

Nyár u. 10. szám

4.000,-

Berényi Zita

Magyar u. 40. szám

4.000,-

Bodnár Miklós

Dózsa György u. 10. szám

4.000,-

Csuja Gábor

Rákosi Viktor u. 13. szám

8.000,-

Daróczi Péter András

Mátyás király u. 53. szám

4.000,-

Fejér László

Attila u. 28. szám

6.000,-

Fejér Norbert Roland

Munkások u. 58.

6.000,-

Göndör László

Korponai u. 19. szám

6.000,-

Horváth Attila

Munkácsy u. 45. szám

4.000,-

Jóna Irén

Árpád u. 9/A

4.000,-

Kanda Tibor

Bocskai u. 82. szám

6.000,-

Kéki Zsolt

Táncsics Mihály u. 17. szám

6.000,-

Kiss Szabolcs

Vasvári u. 28/a.

4.000,-

Kovács Attila

Szatmár u. 27. szám

6.000,-
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kovács János Miklós

Tizedes u. 7. szám

6.000,-

Kozák Edina

Kasza u. 36. szám

6.000,-

Lónyai Kristóf

Munkácsy u. 43. szám

6.000,-

Máró Norbert András

Magyar u. 52. szám

6.000,-

Mészáros József Márk

Reményi u. 6. szám

8.000,-

Nagy Sándor

Hódos Imre u. 27. szám

6.000,-

Pálfi László

Bocskai u. 34. II/5. szám

8.000,-

Papp Zoltán Fülöp

Ady Endre krt. 19. fszt. 1. szám

6.000,-

Porkoláb Renáta

Malom u. 19. szám

4.000,-

Potóczky László

Áchim András u. 40. szám

8.000,-

Rucz Gergely

Arany János u. 47. szám

4.000,-

Sárga Krisztián Roland

Korponai u. 63. szám

6.000,-

Seres Richárd

Ady Endre krt. 33. III/11. szám

4.000,-

Siró Norbert

Daróczi Ambrus u. 1. szám

6.000,-

Vámos Márk

Kabay János u. 52. szám

6.000,-

Vitányi Lajos Gergı

Magyar u. 54. szám

6.000,-

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók
értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
folyamatos, illetve 2013. március 10. - az értesítés megküldésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Rákóczi szövetség által indított „Beíratkozási ösztöndíj program” támogatására
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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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:

77/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Rákóczi Szövetség
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1., képviselı: Dr. Halzl József elnök,
bejegyzı végzés száma: Fıvárosi Bíróság Pk 60 112/1989., idıpontja: 1989. május
11., adószám: 19719029-1-41, statisztikai számjel: 19 719 029 292 653 200,
számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, 1052 Budapest,
Deák F. U. 7-9., számlaszáma: 11705008-20488172) kiemelkedıen közhasznú
egyesület számára 100.000,-Ft támogatást biztosít 10 fı részére a „Beiratkozási
ösztöndíj program” támogatása érdekében.
A képviselı-testület a 100.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2013. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására, felkéri továbbá
arra, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Római Katolikus Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út l. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr felolvasta az egyház kérelmét.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

78/2013. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Római Katolikus
Egyház (Újfehértó, Debreceni út 1. szám) részére 370.000,-Ft támogatást
biztosít a Hajdúnánáson felállítandó helyi plébánia kialakításához, a helyi
hitélet megszervezéséhez és mőködési feltételek megteremtéséhez.
A képviselı-testület a 370.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2013. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására, felkéri
továbbá arra, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ady Endre körúton
nagyon rossz állapotban van a járda.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, megoldható lenne-e egy gyalogátkelıhely
kialakítás az Ady Endre körúton.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a győjtı utas pályázatban ez már szerepel.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését 11 óra 48 perckor bezárta és
zárt ülést
rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

