JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. február 27-én - szerdán - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i
e g y ü t t e s ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Tóth
Imre, Oláh Miklós, Buczkó József, Szabóné Marth Éva, Kovács Zsolt, Dombi György
képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradt: Török István képviselı
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, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál
Attila informatikus
Meghívottként jelen vannak még:
az
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Újtikos, Tiszagyulaháza
Képviselı-testülete

és

Folyás

települések

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte Hajdúnánás, Tiszagyulaháza, Folyás és
Újtikos képviselı-testületeinek tagjait, az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy
10 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 fı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban
közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg 2 új napirendet:
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-

„Elıterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Funkcióbıvítı
integrált települési fejlesztések” tárgyú, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázati
felhívásra pályázat benyújtására és a pályázat benyújtásához szükséges
konzorciumi együttmőködési megállapodás megkötésére, valamint a projektterv
ismertetésére”

-

„Elıterjesztés 3700/3, 3700/2 hrsz-ú és zártkerti ingatlanok vásárlásra”

A fenti 2 napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után, egymást követıen
javasolta megtárgyalni.
Javasolta, hogy elsıként a meghívóban szereplı 2. napirend kerüljön megtárgyalásra.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Szervezeti és Mőködési Szabályzata módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés közös hivatal létrehozásáról és feltételrendszerérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal megkötött okiratok
mellékleteinek jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Funkcióbıvítı
integrált települési fejlesztések” tárgyú, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázati
felhívásra pályázat benyújtására és a pályázat benyújtásához szükséges
konzorciumi együttmőködési megállapodás megkötésére, valamint a projektterv
ismertetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés 3700/3, 3700/2 hrsz-ú és zártkerti ingatlanok vásárlásra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Különfélék
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Szólláth Tibor polgármester úr ezután átadta a szót Takács József polgármester
úrnak.
Takács József polgármester úr megnyitotta Újtikos Község Képviselı-testületének
ülését, megállapította a határozatképességet és megszavaztatta a napirendek
elfogadását. Ezután átadta a szót Mikó Zoltán polgármester úrnak.
Mikó Zoltán polgármester úr megnyitotta Tiszagyulaháza Község Képviselıtestületének ülését, megállapította a határozatképességet és megszavaztatta a
napirendek elfogadását. Ezután átadta a szót Magyar Sándor polgármester úrnak.
Magyar Sándor polgármester úr megnyitotta Folyás Község Képviselı-testületének
ülését, megállapította a határozatképességet és megszavaztatta a napirendek
elfogadását. Ezután visszaadta a szót Szólláth Tibor polgármester úrnak.

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

98/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzatának II/A. pontjában a
hivatali létszámot az alábbiak szerint módosítja:
Szakfeladat megnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok
tevékenysége

Polgármesteri
Hivatal
szakfeladatain
foglalkoztatva

Önkormányzat
szakfeladatain
foglalkoztatva

7

igazgatási

Adó,
illeték
kiszabása,
beszedése, adóellenırzés

21

7

Összesen/
jogviszony jellege

7 fı köztisztviselı
19 fı, ebbıl:
15 fı köztisztviselı,
6
fı
munka
törvénykönyves
7 fı köztisztviselı
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Költségvetés
végrehajtása,
kifizetések ellenırzése
Pályázatés
támogatáskezelés, ellenırzés

Város és községgazdálkodási
szolgáltatások
Sportlétesítmények
mőködtetése és fejlesztése
Közterület
rendjének
fenntartása
Bőnmegelızés
(mezei
ırszolgálat)
Egyéb veszélyes hulladék
begyőjtése, szállítása

ÖSSZESEN:

10

10 fı köztisztviselı

7

3

8

2
2

10 fı, ebbıl:
7 fı köztisztviselı,
1 fı közalkalmazott,
2
fı
munka
törvénykönyves
7 fı köztisztviselı,
1 fı közszolgálati
ügykezelı
2 fı közalkalmazott
2 fı köztisztviselı

9 9 fı közalkalmazott

1

1
fı
munka
törvénykönyves

63

55 fı köztisztviselı,
1 fı közszolgálati
ügykezelı,
12
fı
közalkalmazott,
7
fı
munka
törvénykönyves

14

ÖSSZESEN:

77 fı

Felkéri a jegyzıt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosításában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetésérıl, valamint a
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen az önkormányzat
2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletben a személyi
és dologi elıirányzatok módosításának elıkészítésérıl és a rendelet-tervezet testület elé
terjesztésérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Dr. Kiss Imre jegyzı, Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28. - a megismertetésre
2013. június 30. - elıterjesztésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés közös hivatal
létrehozásáról és feltételrendszerérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a Hajdúnánási székhelyő közös hivatal
létrehozásával a jelenlevı polgármesterek keresték meg és ık nem zárkóznak el ettıl a
lehetıségtıl. Anyagi támogatást nem tud Hajdúnánás számukra nyújtani, de
szakmailag minden segítséget meg fognak adni a három településnek. Igazán nagy
teher a jegyzı úr vállát fogja nyomni, ez neki jelent nagyobb felelısséget, a képviselıtestület munkáját csak kis mértékben fogja a közös hivatal érinteni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Takács József polgármester úr elmondta, tavaly már tudták, hogy a lakosságszámból
adódóan kötelezı lesz számukra a közös hivatal létrehozása. Nem kívánnak
Hajdúnánástól anyagi támogatást kérni, viszont a szakmai segítségre maximálisan
igényt tartanak.
Mikó Zoltán polgármester úr arról beszélt, bízik az együttmőködés sikerében és ık
is számítanak a szakmai segítségre.
Magyar Sándor polgármester úr elmondta, számára a feladatellátás minıségének
javítása a cél.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, mit is jelent tulajdonképpen a
közös hivatal, lesznek-e közös képviselı-testületi ülések.
Dr. Kiss Imre jegyzı válaszában elmondta, a képviselı-testület ezen döntése, egy fél
éves munka végére tenne pontot. A közös hivatal létrehozása esetén a testületek
továbbra is külön mőködnek, a polgármesteri hivatalok szőnnek meg. Egy közös
hivatal fog mőködni Hajdúnánás székhellyel és három kirendeltséggel. Közös
képviselı-testületi ülésre majd a költségvetés elfogadásakor kerül sor, illetve ha más
esetekben szükség lesz rá.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ı a bizottsági ülésen tartózkodott a szavazáskor,
mert nem látta tisztán, hogyan is kell elképzelni a közös hivatal mőködését.
Megkereste most az ülés elıtt Mikó Zoltán polgármester urat, aki meggyızte arról,
hogy ez egy jó megoldás, így már tudja támogatni az elıterjesztést.
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Dombi György képviselı úr azt kérdezte, a többi településen élık mennyit fognak
ebbıl észlelni, gondol most itt az ügyfélfogadásra. Tudja, hogy a közlekedés nem a
legjobb, így tanácsos lenne ez ügyben megkeresni a közlekedési társaságokat.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, ez a dolog akkor mőködik jól,
ha a lakosok nem vesznek észre semmit. Az ügyfélfogadás továbbra is az adott
településen fog mőködni. Mivel Hajdúnánás Járási székhely lett, a Volán Zrt. magától
intézkedni fog a közlekedés javítása érdekében. A közös hivatallal kapcsolatban
elmondta, legyen ez egy olyan együttmőködés, ami példaértékő lehet.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

99/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-ának (1) bekezdése, és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 14. § (2)-(3) bekezdése alapján e határozat melléklete szerint
Hajdúnánás Polgármesteri Hivatal megszüntetı okiratát elfogadja.
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Polgármesteri
megszüntetésébıl adódó szükséges intézkedések megtételére.

Hivatal

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

100/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. §
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel közös önkormányzati hivatalt hoz
létre Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza községek önkormányzataival
2013. március 1-i hatállyal.
A képviselı-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és a
mőködtetésérıl szóló megállapodást a határozat mellékletében szereplı
tartalommal elfogadja.
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodást Hajdúnánás Városi
Önkormányzat képviseletében írja alá.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

101/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 81. §
(1) bekezdésében foglaltakra tekintettel közös önkormányzati hivatalt hoz
létre Folyás, Újtikos és Tiszagyulaháza községek önkormányzataival
2013. március 1-i hatállyal.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
alapításából adódó szükséges intézkedések megtételére. Felkéri a
polgármestert, hogy a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
mőködéséhez szükséges, a hatáskörébe tartozó intézkedéseket tegye meg,
valamint a mőködés alapjául szolgáló további elıterjesztések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.
- intézkedések megtételére
2013. március 30.
- elıterjesztések készítésére
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének döntését követıen,
Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos Képviselı-testülete szintén egyhangú döntést hozott
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

A napirend megtárgyalását követıen a Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos Képviselıtestülete távozott az ülésrıl.
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Klebersberg
Intézményfenntartó Központtal megkötött okiratok mellékleteinek jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt javasolta, hogy az intézmény helyi
vezetıje és ı, valamilyen fórumon keresztül tájékoztassa a lakosságot arról, hogy
hogyan is néz ki az oktatási, valamint nevelési rendszer jelenleg Hajdúnánáson.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı támogatja ezt a felvetést és azt javasolta,
hogy erre a tájékoztatásra egy TV riport keretében kerüljön sor.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

102/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám) az 537/2012. (XII. 12.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján megkötött megállapodás alábbi mellékleteit a jelen
határozat mellékletei szerint elfogadja:
− 3. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi
eszközök
− 5. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggı fenntartói/mőködtetıi
feladatok ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök
− 9. melléklet: A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó,
átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi jogvédelem alá esı termékek
− 10. melléklet: A köznevelési intézményekkel összefüggı fenntartói/mőködtetıi
feladatok ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök,
szerzıi jogvédelem alá esı termékek
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest,
Szalay u. 10-14. szám) értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mellékletek
aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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103/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám) a 19/2013. (I. 24.) számú Képviselıtestületi Határozat alapján megkötött használati szerzıdés alábbi mellékleteit a jelen
határozat mellékletei szerint elfogadja:
a) Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz kapcsolódóan:
− 11.
melléklet:
A
köznevelési
kapcsolódó tárgyi eszközök

intézmény

szakmai

feladatellátásához

− 12. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kapcsolódó tárgyi eszközök
− 13.
melléklet:
A
köznevelési
intézmény
szakmai
feladatellátásához
kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi jogvédelem alá esı
termékek
− 14. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi
jogvédelem alá esı termékek
b) Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Kollégiumhoz kapcsolódóan:
− 15.
melléklet:
A
köznevelési
kapcsolódó tárgyi eszközök

Szakközép-,

intézmény

Szakképzı

szakmai

Iskola

és

feladatellátásához

− 16. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök
− 17.
melléklet:
A
köznevelési
intézmény
szakmai
feladatellátásához
kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi jogvédelem alá esı
termékek
− 18. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi
jogvédelem alá esı termékek
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest,
Szalay u. 10-14. szám) értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mellékletek
aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.
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A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik elsı határozati javaslatát 9 igen szavazat
és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

104/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. szám) a 20/2013. (I. 24.) számú Képviselıtestületi Határozat alapján megkötött vagyonkezelési szerzıdés alábbi mellékleteit a jelen
határozat mellékletei szerint elfogadja:
− 4.
melléklet:
A
köznevelési
intézmény
szakmai
feladatellátásához
kapcsolódó tárgyi eszközök
− 5. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök
− 6.
melléklet:
A
köznevelési
intézmény
szakmai
feladatellátásához
kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi jogvédelem alá esı
termékek
− 7. melléklet: A köznevelési intézménnyel összefüggı fenntartói/mőködtetıi feladatok
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülı infokommunikációs eszközök, szerzıi
jogvédelem alá esı termékek
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest,
Szalay u. 10-14. szám) értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mellékletek
aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések”
tárgyú, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtására és a
pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi együttmőködési megállapodás
megkötésére, valamint a projektterv ismertetésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Városfejlesztési 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.
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Oláh Miklós képviselı úr azt a módosító javaslatot tette, hogy a határozati javaslat
elsı pontját egészítsék ki az akciótervben szereplı feladatokkal.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr így szavazást rendelt el elıször Oláh Miklós
képviselı úr módosító javaslatáról:
A képviselı-testület Oláh Miklós képviselı úr módosító javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról, a módosító javaslatnak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

105/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy pályázatot
kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Funkcióbıvítı integrált
települési fejlesztések” tárgyú, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázati felhívásra
494 000 000 Ft összköltségvetéssel az alábbi projekttervek megvalósítására:
Városi funkció keretében:


A Fürdı utca a Bányász Üdülı és Étteremtıl kezdıdı szakasza a Kempingig
teljes egészében megújul. Az útszakasz átvezetése új burkolatot kap. Az út menti
járdaszakaszok díszburkolatra cserélése, zöldfelületek megújítása történik meg.
A Fürdı nyári bejáratának tengelyében egy közel 4000 m2-es tér kerül
kialakításra.



Parkolók kialakítása a Kemping és az azt érintı területeken, a Városi Sportpálya
hátsó bejáratának megnyitásával.



A jelenleg Hajdúnánási Gyógyfürdı bejárat elıtt meglévı ideiglenes
buszmegálló kerül áthelyezésre és kiépítésre a vízmő terület utáni helyszínre.

Közösségi funkció keretében:


A közösségi téren egy szabadtéri kisszínpad kerül tervezésre, mely alkalmas
folyamatos kisebb elıadások, rendezvények, figyelemfelkeltı események
lebonyolítására.
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Gazdasági funkció keretében:


A projekt keretében a Városi Sportpálya bejáratához egy gyalogos bejárat kerül
kialakításra egybeépítve egy kávézó és egyéb szolgáltatást biztosító épülettel,
mely a késıbbiek során tovább bıvíthetı.

A képviselı-testület úgy határoz, hogy a pályázatot konzorcium keretében kívánja
benyújtani és megvalósítani a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-vel (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22.).
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a projekt összköltségébıl Hajdúnánás
Városi Önkormányzatot 340 000 000 Ft terheli.
A képviselı-testület a projekt összköltségébıl ráesı költségek fedezetét 100 %-os
támogatási forrásból biztosítja.

2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
„Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések” tárgyú, ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú
pályázat kapcsán megkötendı, mellékelt „KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására”-t jóváhagyja.
A képviselı-testület vállalja, hogy a konzorcium vezetıje Hajdúnánás Városi
Önkormányzat legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felhatalmazza a polgármestert a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására” aláírására, és felkéri, hogy a határozatban
foglaltakról a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22.) értesítse.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. február 28.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés 3700/3, 3700/2
hrsz-ú és zártkerti ingatlanok vásárlásra
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Dombi György képviselı úr távozott az ülésrıl, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, hogy azoktól érkezett-e már válasz, akik mellett
a táblázatban az szerepel, hogy „még tárgyalják”.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a jelenlévı Tiszagyulaháza, Folyás és Újtikos
polgármestere úgy tájékoztatta, hogy elfogadják a kiajánlott árat. Többször
megkeresték már az érintett képviselı-testületeket, a többségük elfogadta az ajánlott
árat, a táblázatban pedig szerepelnek azok, akik magasabb árat jelöltek meg.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ezt a lépést meg kell tenni ahhoz, hogy a
folyamatot lezárják. Korábban ık is próbálkoztak már ezzel, akkor Polgár
polgármestere nem adta el a területet, de most hátha sikerül.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának I., II. és III. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

106/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy a hajdúnánási 3700/3 helyrajzi számú, kivett
telephely megnevezéső, 2427 m2 alapterülető ingatlan megvásárlásának költségét,
bruttó 2.603.500,- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási
tartaléka terhére biztosítja.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy vételi ajánlatot kíván tenni a
tulajdonostársaknak a hajdúnánási 3700/2 helyrajzi számú, kivett ipartelep
megnevezéső, 2482 m2 alapterülető ingatlan tulajdonjogának megszerzésére. A
képviselı-testület az ajánlattételi összeget maximum 2.000.000,-Ft keretösszegben
állapítja meg, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási
tartaléka terhére biztosít.

236

III. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet 3. § alapján úgy határoz, hogy zártkerti ingatlanok vásárlására tervezett
összeget 1.300.000,-Ft keretösszegben állapítja meg, melyet az önkormányzat 2013.
évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére biztosít.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete ingatlan vásárlás céljára összesen
6.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
felhalmozási tartaléka terhére, a megvásárolt ingatlanokat az önkormányzat üzleti
vagyonába sorolja be.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint felhatalmazza az
ajánlattételre, illetve az adásvételi szerzıdések megkötésére.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. április 1. – ajánlattétel
2013. május 31. – szerzıdések megkötése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli ülését
de. 9 óra 10 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

