JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április
25-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, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes,
Ötvös Attila, Tóth Imre, Kovács Zsolt, Buczkó József, Oláh Miklós, Dombi György,
Török István képviselık
A Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje,
Pálócziné Tóth Mária a költségvetési csoport csoportvezetıje, 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
2.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
4.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Boruzs Bernát megbízott fıépítész

pont Takács Gábor tü. alezredes, kirendeltségvezetı
Molnár László tü. alezredes, tőzoltó parancsnok
pont Sebı László a Hajdúnánási Holding Zrt.
Igazgatóságának elnöke
Dr. Horváth Tibor a Hajdúnánási Holding Zrt.
Igazgatóságának tagja
Herter Gyula a Hajdúnánási Holding Zrt.
Igazgatóságának tagja
a 4.), 22.) és a 26.) napirendi Rozgonyi Attila a Hépszolg. Kft. ügyvezetıje
pont tárgyalásánál:
a 4.) és 5.) napirendi pont Bíró István a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
tárgyalásánál:
ügyvezetıje
a
12.)
napirendi
pont Will Csaba a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
tárgyalásánál:
ügyvezetıje
a 18.) és 21.) napirendi Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı és
pontok tárgyalásánál:
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Városi
Bölcsıde
intézményvezetıje
a
20.)
napirendi
pont Rozgonyi Attila a Nánás-Therm Kft. ügyvezetıje
tárgyalásánál:
a
28.)
napirendi
pont Bódi Judit a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési
tárgyalásánál:
Szövetség képviselıje
a
33.)
napirendi
pont Szalka János „A Megoldás Kulcsa” Szociális
tárgyalásánál:
Szövetkezet képviselıje
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A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 11 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még hat új napirendi pontot, amelyek a következık:
-

„Elıterjesztés a Hajdúnánás város településrendezési eszközei 2012. évi
felülvizsgálatának közigazgatási egyeztetési eljárásának lefolytatásáról, az
517/2012. (XII. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtásáról és a
településrendezési módosítási kérelmekrıl ”

A fenti elıterjesztést a Polgármesteri jelentést követıen javasolta megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítására”

-

„Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okiratának
módosítására ”

-

„Elıterjesztés az Aranyszalma Alkotóház (4080 Hajdúnánás, Jókai u.
12. szám.) megvásárlására”

-

„Elıterjesztés a „Megoldás Kulcsa” Szociális Szövetkezet ügyvezetı elnökének
kérelmére”

-

„Határozati javaslat a Kormány rezsicsökkentére irányuló intézkedéseinek
támogatására”

A fenti 5 napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után, a zárt ülés elıtt
egymást követıen javasolta megtárgyalni.
A meghívóban szereplı 16., 11., és 17. napirendi pontot a meghívóban szereplı
2. napirendi pont elıtt egymást követıen javasolta megtárgyalni.
A meghívóban szereplı 18. napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után,
a zárt ülés elıtt javasolta megtárgyalni.
Javasolta a meghívóban szereplı 7. napirendi pont levételét.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
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Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével, levételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés,
észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az ismertség szerinti napirendi pontok megtárgyalását 10 igen és
1 nem (Oláh Miklós) szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 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 a Hajdúnánás város településrendezési eszközei 2012. évi
felülvizsgálatának közigazgatási egyeztetési eljárásának lefolytatásáról, az
517/2012. (XII. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtásáról és a
településrendezési módosítási kérelmekrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Beszámoló Hajdúnánás város tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelem érdekében
tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Tájékoztató a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
2013. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 6.) beszámolójához
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet módosításáról*
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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7.)

Beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) Önkormányzati
Rendelet módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi
szabályairól szóló 9/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.) Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
11.) Elıterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
13.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális
Bizottsága nem képviselı tagjának lemondásával kapcsolatban
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének
elfogadásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
15.) Elıterjesztés a költségvetési intézmények 2012. évi pénzügyi-gazdasági
ellenırzésének tapasztalatairól
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
16.) Elıterjesztés az önkormányzati intézmények 2013. évi belsı ellenırzésének
ellátására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

17.) Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók hátralékainak
behajtására tett intézkedésekrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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18.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Elıterjesztés a „Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás”
létrehozásához szükséges társulási megállapodás elfogadására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Elıterjesztés a Nánás-Therm Beruházó és Energetikai Szolgáltató Kft.
törzstıkéjének felemelésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Elıterjesztés a családsegítı és gyermekvédelmi feladatokra kötendı feladat
ellátási szerzıdésrıl és a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Bölcsıde
alapító okiratának módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
22.) Elıterjesztés a Nánási Portéka védjeggyel
elárusítóhelyének díjszabásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

ellátott

helyi

termékek

23.) Elıterjesztés közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer kiépítése céljából
pályázat benyújtására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
24.) Elıterjesztés a települési infrastruktúra-fejlesztési szakfeladatok 2013. évi
módosítására, közlekedési létesítmények kialakítására és a szükséges tervezési
költségének biztosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
25.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc Óvoda Hajdúnánás, Kasza utca 3.
szám alatti egységének felújításával kapcsolatban
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
26.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-vel megkötött, a
Hajdúnánási Gyógyfürdıben elvégzett balneoterápiás kezelések támogatására
vonatkozó megállapodás módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
27.) Elıterjesztés a K&H Bank helyiségbérleti szerzıdésének módosításához
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
28.) Elıterjesztés a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség (4085
Hajdúnánás-Tedej, Fı út 9. szám) kérelmére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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29.) Elıterjesztés Hadadi László Gáborné és Hadadi László Gábor 4080 Hajdúnánás,
Munkácsy u. 31/a. szám alatti lakosok kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
30.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatának módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
31.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okiratának
módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
32.) Elıterjesztés az Aranyszalma Alkotóház (4080 Hajdúnánás, Jókai u. 12. szám.)
megvásárlására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
33.) Elıterjesztés a „Megoldás Kulcsa” Szociális Szövetkezet ügyvezetı elnökének
kérelmére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
34.) Határozati javaslat a Kormány rezsicsökkentére irányuló intézkedéseinek
támogatására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
35.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális
önkormányzati lakások
bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

jelleggel

bérbe

adott

36.) Különfélék
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
Polgármesteri jelentéshez tegnap plusz anyag került megküldésre.
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
város településrendezési eszközei 2012. évi felülvizsgálatának közigazgatási
egyeztetési eljárásának lefolytatásáról, az 517/2012. (XII. 21.) számú Képviselıtestületi Határozat végrehajtásáról és a településrendezési módosítási kérelmekrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Kissné Barta Piroska irodavezetı ismertette az elıterjesztést.
Boruzs Bernát megbízott fıépítész
településrendezési tervre vonatkozóan.

ismertette

a

további

menetrendet

a

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, már régóta folyik a vita a Dorogi
úti kérelemmel kapcsolatban és ı személy szerint nem érti a Városfejlesztési Bizottság
javaslatának indíttatását, kéri, hogy azt részletezzék.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, a bizottság javaslatának lényege az, hogy egy
konkrét, a terület méretének pontos meghatározásával ellátott településrendezési
szerzıdés kerüljön elfogadásra. Kéri, hogy a testület a bizottság javaslatát fogadja el.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el elıször az elsı határozati
javaslatról
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett, 1 fı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban,
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

165/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva, a város településrendezési eszközeinek teljes-körő
felülvizsgálata munkaközi terveinek - az 546/2012. (XII. 21.) számú Képviselı-testületi
Határozatnak megfelelıen - az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdés szerinti véleményezési eljárását követı átdolgozását
megismerte és az 547/2012. (XII. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatának
teljesülésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

386
− A Hajdú Ingatlan Kft. kérelmét figyelembe véve a Görbeházi út és Fürdı utca közötti
győjtıút nyomvonalának a Téglagyár és Török Istvánné területének határán (50-50 %
terület igénybevétellel) fogadja el,
− A gazdasági-ipari területeken a magasfeszültségő vezeték biztonsági telekalakítási
korlátozás törlését elfogadja,
− A jóváhagyandó szabályozási terv fürdı övezeti terület-felhasználását az
ÉAOP-5.1.1/D-12) pályázati tervek (K-01) helyszínrajza szerint módosítja,
− A belterületi kiskörút tervezett déli nyomvonalával egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. április 30. - kifüggesztési anyag tervezıi dokumentálása

Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés második
határozati javaslatáról a Városfejlesztési Bizottság módosító javaslatának megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát a Városfejlesztési
Bizottság javaslatával 2 igen, 3 nem (Szabóné Marth Éva, Dr. Juhász Endre,
Szólláth Tibor) szavazat és 6 tartózkodás (Ötvös Attila, Dombi György, Tóth Imre,
Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Kovács Zsolt) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés második
határozati javaslatának az „A” változatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatának „A” változatát
7 igen szavazat és 4 tartózkodás (Török István, Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós,
Buczkó József) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

166/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva, a város településrendezési eszközeinek teljes-körő
felülvizsgálata munkaközi terveinek - az 546/2012. (XII. 21.) számú Képviselı-testületi
Határozatnak megfelelıen - az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdés szerinti véleményezési eljárását követı átdolgozását
megismerte és az 547/2012. (XII. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatának
teljesülésével kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
A Nyak-Ép Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 52. szám) a tulajdonában lévı,
hajdúnánási 01125/69 hrsz-ú ingatlan földrészletbıl az udvar 7835 m2 területét + a
jelenlegi kerítés határig lévı földterület (kb: 2090 m2) és az udvartól délre esı
teleknyúlvány (kb.: 1560 m2) területét, azaz a jelenleg beépített ingatlanrészt, a 6/A
mellékletben jelöltek szerint beépítésre szánt kereskedelmi-gazdasági övezetté történı
átsorolását támogatja azzal, hogy a településrendezési szerzıdésben meghatározott összeg
650.000. Ft + ÁFA eredeti összeggel megegyezı maradjon.
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. április 28. - a településrendezési szerzıdés megkötése

Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés második
határozati javaslatának „B” változatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatának „B” változatát
7 nem szavazat és 4 tartózkodás (Ötvös Attila, Dombi György, Tóth Imre,
Dr. Kis Ágnes) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés harmadik
határozati javaslatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

167/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva:
− dönt arról, hogy Török Istvánné kérelmének visszavonását tudomásul veszi, de az
Önkormányzat meg kívánja valósítani a Görbeházi út és Fürdı utca közötti győjtıút
összekötésének és a Virág utca folytatásának kialakíthatóságát, így a
tanulmánytervben javasoltak alapján kívánja az érintett területet beépítésre nem szánt
(Kid) terület-felhasználásra kijelölni,
− dönt arról, hogy Sebestyén László kérelmére településrendezési szerzıdés megkötése
mellett a Pacsirta u. és Magyar u. közötti kisvárosi lakóterületet tartalmazó
telektömböket olyan kisvárosi lakóterületbe kéri átsorolni, mely 60 %-os
beépíthetıséget – teljes közmővesítés mellett – lehetıvé teszi (Lk-3x)
− dönt arról, hogy a Polgári út és Gohér utca között tervezett védıerdı területét a 25,0 m
szélességet elérı teleksáv esetén beépítésre szánt Gksz területbe történı átsorolását
azzal támogatja, hogy a fennmaradó területrész zöldterület maradjon,
− dönt arról, hogy a 122/2012 (III. 7.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott
településrendezési koncepció III. fejezete településrendezési program 3. pont (2) f,
pontját törli,
− dönt arról, hogy a Béke Béke Mg. Szövetkezet a 2013. április 24-én kelt nyilatkozata
alapján a településrendezési szerzıdésben rögzített díjat 912.000,- Ft díjban határozza
meg,
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− dönt arról, hogy az utólagos településrendezési tervezési feladatokra felmerült többlet
munkadíj 200.000.-Ft + ÁFA összeget, a befizetett településrendezési szerzıdések
bevételébıl biztosítja.
A településrendezési szerzıdésekkel kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi és felkéri a
polgármestert, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. április 28. - településrendezési szerzıdés megkötése,
településtervezési szerzıdés módosítása
2013. április 30. - kifüggesztési anyag tervezıi dokumentálása,
2013. május 2. - a kifüggesztés és a fıépítészi vélemény megkérése;
2013. június 10. - rendezési terv Képviselı-testületi elfogadásra
elıterjesztés

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló Hajdúnánás város
tőzvédelmi helyzetérıl, a tőzvédelem érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal
kapcsolatos feladatokról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Takács Gábor tü. alezredes a beszámoló kiegészítéseként elmondta, az ı csapata a
megelızésért felel, a mőszaki mentésért pedig Molnár László alezredes úr felel.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

168/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Takács Gábor tőzoltó alezredes,
tanácsos, kirendeltség vezetınek és Molnár László tőzoltó alezredes, tőzoltóparancsnoknak
a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a Hajdúnánás város tőzvédelmi helyzetérıl, a
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tőzvédelem érdekében tett intézkedésekrıl és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltség alkalmazottainak.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a HajdúBihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége vezetıjét tájékoztassa.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 10.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúnánási
Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2013. évre vonatkozó üzleti
tervének bemutatásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Sebı László elnök röviden ismertette a Zrt. üzleti tervét.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
tájékoztatóhoz plusz anyagok kerültek megküldésre.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. nagyon
részletes, azzal teljes mértékben meg van elégedve. Sajnálatos módon azonban nem
kapta meg azt amit kért, ez pedig a Holding üzleti politikájának szöveges része mellé a
számszaki kimutatást. Azt kérdezte, hogy ha összevetik a szöveges tervben a kiadások
és bevételek adatait, akkor szerepel egy több mint 17 milliós összeg és ezt mire
szeretnék fordítani.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, a könyvelésben a dolgozók költségeire irreálisan
magasnak tartja a megjelölt összeget. Azt kérdezte mi ennek az oka.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy a Bocskai Koronával
kapcsolatban felmerül annak jogszabályi háttere és jelenleg, hogyan áll a
törvényalkotás folyamata ezzel kapcsolatban.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy a fürdıbelépı árának
emelése hogyan alakul, valamint mit takar a Hépszolg Kft. tervében a létszámoptimalizálás.
Sebı László elnök elmondta, a tervben szereplı táblázat nem a tartalmazza a Holding
összes költségét, annak a 17 millió forintnak is meg van a helye. Példaként említette,
hogy a Korona költségei sincsenek feltüntetve ebben a táblázatban. Nem a megszokott
módon készítették el az üzleti tervet, abszolút a feladatellátáshoz igazították a
költségeket. Jelenleg 6 fı dolgozik a Zrt-nél, a bérük és azok járulékai alapján
számolták ki a rájuk esı költségeket, de hozzá tartozik az is, hogy ık végzik a teljes
Holdingra esı gazdasági feladatokat így megérdemeltek ezek a juttatások.
Horváth Tibor igazgatósági tag elmondta, a Bocskai Korona jelenleg is jogszabályi
háttérrel mőködik. A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásával ellentétben egyre több
település próbálkozik a helyi pénz bevezetésével és ezért szeretnék a törvényességi
felügyeletet. Ez egy önvédelmi funkció, hogy ezek az utalványok szigorú jogszabályi
háttér mellett mőködjenek. Jelenleg még a Fogyasztóvédelem látja el ezek
ellenırzését, ezen szeretne a Kormány majd változtatni.
Rozgonyi Attila ügyvezetı a Hépszolg Kft-t érintı kérdésekre elmondta, az árbevétel
javításával kapcsolatban több intézkedést tettek. Egyrészt a fürdıbelépı árát
megemelik 1300,- Ft-ról 1500,-Ft-ra, de természetesen a Bocskai Koronára és a
Nánás-kártyára vonatkozó kedvezmény az megmarad. Másrészt szeretnék a fürdı
területén lévı elárusító helyek bérleti díjainak újraszabályozását, valamint az Országos
Egészségügyi Pénztár által társfinanszírozott szolgáltatások kihasználtságának
növelését. Azt is elmondta, hogy a Kft. nem tervez akaratlagos létszámleépítést, az
optimalizálás a feladatarányos létszám meghatározását jelenti. Például az adott
projektek idıtartamára foglalkoztatnak majd embereket az építıipar területén és nem
tovább.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, a nagy lépés a fürdı életében a
gyógyászati részleg felújítására felvett összeg törlesztése, ami évi 50 millió forint
kiadást jelent. Véleménye szerint ahol az egyensúly felborul, ott kell keresni a
megoldást, így a gyógyászati részleg kihasználtságának növelésében látja a megoldást.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, a lakosság figyelmét fel kell hívni arra, hogy
ezeket a gyógykezeléseket nem csak a reumatológus írhatja ki számukra, hanem az
ortopéd szakorvos is, tipikusan gondol itt a gyógyúszásra.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a fürdıorvos szerepe is erısödik majd
ebben a rendszerben.
Török István képviselı úr elmondta, örül annak, hogy végre sikerült bizalmi
kapcsolatot kialakítani a Holding vezetésével és a Hépszolg Kft. élére egy olyan
embert állítani aki valóban érti azt amit csinál, jó vezetı és jó politikus is egyben.
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Ötvös Attila képviselı úr elmondta, ı mint a Holding Felügyelı Bizottságának
elnöke nem csak ezzel a 9 oldalas tervvel találkozott, a bizottságnak a Holding
vezetése egy részletes tájékoztatót tartott, ahol a költségek havi lebontásban
szerepeltek, valamint megtárgyalták az elsı negyedév adatait is és ık ezt a
bizottságban maximálisan elfogadhatónak tartják.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, hogy óvatosnak kell lenni a tervvel
kapcsolatban, hiszen a Hépszolg Kft. elég nehéz helyzetben van, ami teljesen
felboríthatja az elképzeléseket.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, meg van a joga ahhoz, hogy más legyen a
véleménye, más megoldást javasoljon. Vannak a tervben olyan részek, amelyek
megvalósulása elıre viheti a céget. Véleménye szerint a Hépszolg Kft. a
legproblémásabb, hiszen az önkormányzat felé is nagy összeggel tartoznak, ezt pedig
majd a képviselı-testületnek kell megoldani. Kár, hogy ık nem látták azokat a
táblázatokat amirıl Ötvös Attila képviselı beszélt és most is látja az igazgatósági
tagok elıtt. Nem érti ezt a titkolózást, a cégvezetés ugyanis nyitottságot ígért.
Szövegszerő módosítást javasol a határozati javaslatban: Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt. 2013. évi üzleti tervét
megismerte, és azt - figyelembe véve a Felügyelı Bizottság javaslatát - elfogadja.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, ı nem tudja elfogadni Oláh képviselı úr
javaslatát, hiszen a Holding vezetésének semmilyen jogszabályi kötelezettsége nincs
arra nézve, hogy az üzleti tervet a testülettel elfogadtassa, ık ezt mégis megtették.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, természetesen Oláh Miklós képviselı
úrnak meg van a joga ahhoz, hogy más véleménye legyen, ı csak a hangulatkeltéssel
nem ért egyet. Azok a személyek a legkritikusabbak, akik korábban hoztak olyan
döntéseket, amelyekre a megoldást a jelenlegi vezetésnek kell megtalálni. Sok olyan
testületi döntést kell még majd meghozni, ami a Hépszolg Kft-re vonatkozik, de
igyekeznek segíteni a cég jelenlegi helyzetén. Kérte a Holding vezetését, hogy a kért
táblázatokat megismerhesse a képviselı-testület, valamint megköszönte munkájukat.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el elıször Oláh Miklós képviselı úr javaslatáról.
A képviselı-testület Oláh Miklós képviselı úr javaslatát 2 igen, 4 nem (Szabóné Marth
Éva, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Szólláth Tibor) szavazat és 5 tartózkodás
(Ötvös Attila, Dombi György, Tóth Imre, Dr. Juhász Endre, Kovács Zsolt) mellett nem
fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el a tájékoztató eredeti
határozati javaslatáról.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 9 igen, 1 nem (Oláh Miklós)
szavazat és 1 tartózkodás (Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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169/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2013. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló
tájékoztatót megismerte, s azt - figyelembe véve a Felügyelı Bizottság javaslatát elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Hajdúnánási Holding Zrt.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) igazgatóságát tájékoztassa.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 10.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) beszámolójához
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.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, lát-e lehetıséget az ügyvezetı arra,
hogy a televízió adásai a honlapról letölthetıek vagy DVD-n megvásárolhatóak
legyenek, hiszen sokan szeretnék a hozzátartójukról szóló mősorokat megszerezni és
ez plusz bevételi forrást is jelentene.
Bíró István ügyvezetı elmondta, ez természetesen lehetséges, folyamatosan zajlik
náluk ennek a lehetıségnek a kidolgozása.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

170/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és elfogadja a Nánás
Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) beszámolóját a számára
az önkormányzat által a 2012. évben nyújtott támogatás felhasználásáról.
Felelıs: Határidı: -

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Török István és Oláh Miklós képviselı úr is kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2013. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelete
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet 3. és 5. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. április 25.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. április 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 13/2013. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelethez
3. melléklet a 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelethez

KIMUTATÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
átruházott hatásköreirıl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A
Hivatkozott jogszabályhely
A
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati
Rendelet
A
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati
Rendelet
A
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati
Rendelet
A
közterület-használat
szabályozásáról szóló 25/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet

Hajdúnánás város történelmi
címerének
visszaállításáról,
használatának
szabályozásáról
szóló 47/2004. (XII. 01.)
Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás város zászlójáról és
annak
használatáról
szóló
48/2004.
(XII.
01.)
Önkormányzati Rendelet

A szociális rászorultság esetén
nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 20/2011.
(IX.
26.)
Önkormányzati
Rendelet

B
Jogszabályhely szövege
25. § f) „dönt az önkormányzati
rendeletben átruházott hatáskörébe utalt
ügyekben”

C
Hatáskör gyakorlója
Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság

26. § f) „dönt mindazon szociális ügyekben,
melyekben a képviselı-testület hatásköre
gyakorlását – önkormányzati rendeletben
szabályozottak szerint – a bizottságra
átruházza.”
27. § a) „dönt a sportcélú támogatásoknak
az egyesületek, sportkörök, klubok közötti
felosztásáról”

Egészségügyi és Szociális
Bizottság
(a továbbiakban: ESzB)

4. § (1) „A közterületnek a rendeltetéstıl
eltérı használatához (a továbbiakban:
közterület-használat) engedély szükséges,
az engedélyezési eljárásban átruházott
hatáskörben a polgármester jár el.”
3. § (1) „A város címerének 2. § (2)
bekezdéstıl eltérı használatát – kérelemre
– a polgármester engedélyezi. Az engedély
esetenkénti felhasználására, vagy hosszabb
idıtartamra egyaránt adható.”
3. § (1) „A város zászlójának 2. § (1) d)-g)
pontjaiban és az ezeket meghaladó további
használatát – kérelemre – a polgármester
engedélyezi. Az engedély esetenkénti
felhasználására, vagy hosszabb idıtartamra
egyaránt adható.”
a.) 8. § (2) „Polgármesterre ruházott
hatáskörök:
a) krízishelyzetbe kerültek segélyezése
b) temetési segély megállapítása,
c) szociális földprogrammal kapcsolatos
feladatok,
d) balneoterápiás kezelések támogatása.
b.) 8. § (3) Egészségügyi és Szociális
Bizottságra ruházott hatáskörök:

Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság

polgármester

polgármester

polgármester

polgármester

395
a) átmeneti segély

8.

ESzB
A pénzbeli és természetbeni a.)3. § (5) „A rendkívüli gyermekvédelmi a.)
gyermekvédelmi támogatások
támogatás
megállapításával
megállapításának
helyi
kapcsolatos
hatáskört
az
szabályairól
szóló
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Önkormányzati
Rendelet
(a továbbiakban ESzB) gyakorolja.”
megalkotására
megalkotott
15/2008.
(VI.
30.)
b.) ESzB
Önkormányzati Rendelet
b.) 4. § (6) „Az ESzB – a nevelésioktatási intézmény vezetıje által
megállapítható
étkezési
kedvezményen kívül, a Gyv.
18. § (2) bekezdésére tekintettel –
további
étkezési
térítési
díj
kedvezményt állapíthat meg egy
c.) polgármester
költségvetési évre…”

c.) 4. § (14) „A jogosultságról a
polgármester dönt.” (Buszbérlet
Hajdúnánás-Tedej vonatkozásában)

9.

A személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások
helyi
szabályairól
szóló
2/2007.
(I.
26.)
Önkormányzati Rendelet

3. § (6) „Amennyiben a (4) polgármester
bekezdésben meghatározott személyi
térítési díj megfizetése rendkívüli terhet
róna az igénylıre (tartós betegség,
fogyatékosság), az igénylı írásbeli
kérelmére, az intézmény vezetıjének
javaslatára, a polgármester legfeljebb 50
%-kal csökkentheti a fizetendı
személyi térítési díjat.
3. § (7):
Az intézmény vezetıjének
javaslatára a polgármester a személyi térítési
díj kettı havi összegét elengedheti, ha az
ellátott rendkívüli élethelyzetbe (váratlan
családi esemény, baleset, elemi kár
bekövetkezése) kerül, és emiatt a részére
megállapított térítési díj megfizetésére
képtelen.”

10.

Az önkormányzati bérlakásokban
lakó bérlık lakbértámogatásáról
szóló
27/2004.
(VI.
01.)
Önkormányzati Rendelet

4. § (3) „A támogatások megállapításáról,
megszüntetésérıl átruházott hatáskörben a
polgármester dönt. Döntésérıl a képviselıtestületet tájékoztatni köteles.”

polgármester
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11.

A közúti közlekedésrıl szóló
1988. évi I. törvény

a) 3. § (2) A közút kezelıje a közlekedés
résztvevıit tájékoztatja a közlekedés
biztonságát és zavartalanságát jelentısen
befolyásoló körülményekrıl.
b) 7. § (3) Az a jármővezetı, aki a közúti
jelzés olyan rongálását, beszennyezését
észleli, vagy a közútra került olyan akadályt
lát, amely a közlekedés biztonságát
súlyosan veszélyezteti, köteles errıl a
rendırséget vagy a közút kezelıjét
értesíteni, és - amennyiben erre lehetısége
van - a veszélyt a közlekedés többi
résztvevıjének jelezni vagy azt elhárítani
(mérsékelni).
c) 14. § (1) A közút lezárására vagy
forgalmának korlátozására (elterelésére) a
közút kezelıje a közúton folyó munka, a
közút állagának védelme, a közúti forgalom
biztonsága vagy idıjárási körülmények
miatt, jogosult.
d) 34. § (3) A közutat, annak mőszaki,
minıségi, forgalmi, baleseti adatait,
valamint a forgalmi rendjét meghatározó
jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére,
fenntartására és fejlesztésére fordított
költségeket a kezelınek nyilván kell
tartania.

jegyzı

jegyzı

jegyzı

jegyzı

e) 34. § (4) A közút megrongálódását a
közút kezelıje - az országos és a helyi
közutak kezelésérıl szóló jogszabályok
szerint eljárva - köteles kijavítani, és a közút
forgalmának biztonságát veszélyeztetı
helyzetet elhárítani. A kijavításig és a
veszélyhelyzet elhárításáig köteles a
forgalomban résztvevıket a veszélyre
figyelmeztetni, szükség esetén sebességvagy súlykorlátozást elrendelni, illetıleg a
közutat lezárni.

jegyzı

f) 36. § (1) A közút felbontásához, annak
területén, az alatt vagy felett építmény vagy
más létesítmény (a továbbiakban együtt:
építmény)
elhelyezéséhez,
a
közút
területének egyéb nem közlekedési célú
elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem
közlekedési célú igénybevétel) a közút
kezelıjének a hozzájárulása szükséges. A
hozzájárulásban
a
közút
kezelıje
feltételeket írhat elı.

jegyzı
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jegyzı
g) 36. § (3) Ha a közút területének nem
közlekedési célú igénybevétele valamely
hatóság engedélyéhez kötött építmény
elhelyezése céljára szükséges, a nem
közlekedési célú igénybevételrıl is - a közút
kezelıjének hozzájárulásával - az építési
(létesítési) engedélyezési eljárásban kell
határozni. Amennyiben az igénybevételt
kérı a hozzájárulás megtagadását vagy a
hozzájárulásban
elıírt
feltételeket
sérelmesnek tartja, a közút területének nem
közlekedési célú igénybevételérıl az
engedélyezı hatóság a közlekedési hatóság
szakhatósági nyilatkozata alapján dönt.
h) 41. § (2) A közút kezelıje a
közlekedés
biztonsága
érdekében
felszólíthatja az (1) bekezdésben megjelölt
építmény,
útcsatlakozás
tulajdonosát
(kezelıjét)
annak
felújítására,
korszerősítésére vagy megszüntetésére. A
felszólítás eredménytelensége esetén az
építmény engedélyezésére jogosult hatóság
vagy a közlekedési hatóság - a közút
kezelıjének kérelmére - az építmény,
útcsatlakozás tulajdonosát (kezelıjét) a
felújításra, korszerősítésre, megszüntetésre
kötelezheti.
i) 42/A. § (1) A közút kezelıjének
hozzájárulása szükséges
a) külterületen a közút tengelyétıl
számított ötven méteren, autópálya, autóút
és fıútvonal esetén száz méteren belül
építmény elhelyezéséhez, bıvítéséhez,
rendeltetésének
megváltoztatásához,
nyomvonal
jellegő
építmény
elhelyezéséhez, bıvítéséhez, kı, kavics,
agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag
kitermeléséhez,
valamint
a
közút
területének határától számított tíz méter
távolságon belül fa ültetéséhez vagy
kivágásához, valamint
b) belterületen - a közút mellett - ipari,
kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá
egyéb
szolgáltatási
célú
építmény
építéséhez, bıvítéséhez, rendeltetésének
megváltoztatásához, valamint a helyi építési
szabályzatban, vagy a szabályozási tervben
szereplı közlekedési és közmőterületen
belül
nyomvonal
jellegő
építmény

jegyzı

jegyzı
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elhelyezéséhez, bıvítéséhez, továbbá a
közút területének határától számított két
méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy
kivágásához,
c)
amennyiben
az
elhelyezendı
létesítmény dılési távolsága a közút határát
keresztezi.

Hajdúnánás, 2013. április 25.
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2. melléklet a 13/2013. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelethez

„5. melléklet a 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelethez
Az önkormányzat által alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
370000
381101
381202
412000
421100
522001
562912
562913
680001
680002
749050
800000
813000
841133
841154
841163
841192
841402
841403
841901
841902
842906
841907
841908
842155
842428
842531
854314
856011
856091
882114
882116
882117

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása
Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása, átrakása
Lakó- és nem lakóépület építése
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység
Biztonsági, nyomozói tevékenység
Zöldterület kezelés
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közvilágítás
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási mőveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Bőnmegelızés
Polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Szakképzési és felnıttképzési támogatások
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj méltányossági jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
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882121
882122
882123
882124
882203
889101
889921
889935
889936
889943
889967
890301
890302
890441
890442
910203
910302
931102
931201
931301

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Köztemetés
Bölcsıdei ellátás
Szociális étkeztetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkozatása
Múzeumi kiállítási tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása”

Hajdúnánás, 2013. április 25.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a 2012. évi
költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatait 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta és rendeletet alkotta meg:
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171/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelıs: Határidı: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2013. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. A költségvetés végrehajtása
1. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. mellékletekben foglaltak szerint:
a) 4.154.866 eFt teljesített bevétellel, ezen belül
aa) 3.494.621 eFt mőködési bevétellel,
ab) 108.403 eFt felhalmozási bevétellel, és
ac) 551.842 eFt finanszírozási bevétellel és pénzmaradvány igénybevétellel
b) 4.181.023 eFt teljesített kiadással, ezen belül
ba) 3.516.043 eFt mőködési kiadással,
bb) 378.590 eFt felhalmozási kiadással, és
bc) 286.390 eFt finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények bevételi
és kiadási elıirányzatainak teljesítését az 5-6., felújítási és fejlesztési feladatait a 15.
mellékletek szerinti részletezettségben jóváhagyja.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a 8-9.,
felújítási és fejlesztési feladatait a 15. mellékletek szerint jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a 11-12.,
felújítási és fejlesztési feladatait a 15. mellékletek szerint jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
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2. A pénzmaradvány jóváhagyása
2. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat összevont 2012. évi helyesbített pénzmaradványát
-167.814 eFt, költségvetési pénzmaradványát -175.477 eFt összegben a 3. melléklet
szerint jóváhagyja.
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények 2012.
évi költségvetési pénzmaradványát 34.921 eFt összegben a 7. mellékletben foglalt
intézményi részletezésben jóváhagyja.
(3) Az intézmények pénzmaradványaikat saját hatáskörben elıirányzatosíthatják. Az
intézményi pénzmaradványból személyi jellegő elıirányzat a 2012. évi ilyen jellegő
maradvány erejéig képezhetı. A mőködés zavartalanságának biztosítása mellett az
intézményi pénzmaradványok a tervezett felújítási, beruházási feladatokra is
igényelhetık.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi helyesbített pénzmaradványát 1.513 eFt, költségvetési
pénzmaradványát 1.513 eFt összegben állapítja meg a 10. melléklet szerinti.
(5) Az önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványát -204.248 eFt, költségvetési
pénzmaradványát -211.911 eFt összegben állapítja meg a 13. melléklet szerinti.
3. Az önkormányzat vagyona
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselı-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján,
elfogadva a költségvetési szervek vezetıinek 16. melléklet szerinti leltár nyilatkozatát,
8.430.358 eFt mérlegfıösszeggel állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
Hajdúnánás, 2013. április 25.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. április 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a szociális
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) 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 azt a módosító javaslatot tette, hogy a szociális
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet 33. § (4) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:
(4) „Az önkormányzat a szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi
ingyenes használatra, a rendelkezésre álló, önkormányzati tulajdonú területekbıl
földterületet biztosít.”
Elmondta, hogy befogadja mind a Városfejlesztési, mind a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatát.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült,
hogy a rendelet-tervezet szövegszerően és tételesen tartalmazza az áttételesen az
önkormányzat tulajdonában levı gazdasági társaság elnevezését és ez nem jelent-e
problémát. Ez ügyben állásfoglalást kértek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól,
amire ma reggel kaptak választ. Véleményük szerint nem ütközik a szociális
ellátásokról szóló törvénybe az, ha szövegszerően így tartalmazza a rendelet a társaság
elnevezését, tehát azt, hogy az önkormányzat az adott szolgáltatást a megnevezett
gazdasági társaságon keresztül nyújtja. Továbbá azt a kiegészítést tette, hogy a
rendelet bevezetı részében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése is szerepeljen a felhatalmazó
jogszabályhelyek között.
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 rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2013. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 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 8/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendet (a továbbiakban: Ör.) 33. § (4)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat a szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes
használatra, a rendelkezésre álló, önkormányzati tulajdonú területekbıl földterületet
biztosít.”
2. § Az Ör. az alábbi 27/A. §-sal egészül ki:
„Szennyvízközmő-fejlesztési támogatás
27/A. § (1) A polgármester a szociálisan rászorulóknak kérelemre egyszeri vissza nem
térítendı szennyvízközmő-fejlesztési támogatást állapíthat meg lakóházuk
szennyvízcsatorna-bekötéséhez, amennyiben az ingatlanon a szennyvízbebocsátási pont rendelkezésre áll és az ingatlanra vonatkozó rákötési jog
biztosított. A támogatást a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) útján biztosítja.
(2) A szennyvízközmő-fejlesztési támogatás megállapításának feltételei:
a) kérelmezı a kérelmezett ingatlanon – tulajdonosként – állandó bejelentett
lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerően tartózkodik;
b) az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg
ba) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, függetlenül attól,
hogy családban vagy egyedül él,
bb) családban élıknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át, vagy
bc) egyedül élıknél az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300 %-át.
(3) A támogatás megítéléséhez a szociálisan rászoruló kérelmezınek a rászorultságát
alátámasztó okiratok és igazolások csatolásán túl be kell nyújtania a kivitelezı
társaságtól beszerzett tervet és költségvetést is.
(4) A szennyvízközmő-fejlesztési támogatás mértéke:
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a) A (2) bekezdés ba) pontja szerinti kérelmezınek a közmő bekötés méterben
kifejezett hossza, valamint a fajlagos költség (1.500,- Ft/m + Áfa) szorzatának
2013-ban 90 %-a, 2014-ben 60 %-a, 2015-ben 30 %-a;
b) A (2) bekezdés bb) pontja szerinti kérelmezınek a közmő bekötés méterben
kifejezett hossza, valamint a fajlagos költség (1.500,- Ft/m + Áfa) szorzatának
2013-ban 70 %-a, 2014-ben 40 %-a, 2015-ben 10 %-a;
c) A (2) bekezdés bc) pontja szerinti kérelmezınek a közmő bekötés méterben
kifejezett hossza, valamint a fajlagos költség (1.500,- Ft/m + Áfa) szorzatának
2013-ban 50 %-a, 2014-ben 20 %-a.
(5) A szennyvízközmő-támogatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmezı
becsatolja a közüzemi szolgáltatóval kötött szerzıdést és a bekötés költségeirıl
szóló számlát.
(6) A támogatás megítélése elıtt ellenırizni kell a közmő bekötés megtörténtét és
tényleges hosszát. A támogatás megítélésének alapja a közmő bekötés tényleges
hossza.
(7) A szennyvízközmő-támogatás a mindenkori eredeti költségvetési rendeletben
tervezett talajterhelési díj bevétel túlteljesítésének mértékéig folyósítható.”
3. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. április 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. április 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2013. (III. 29.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló
9/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében, valamint a 92. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi
szabályairól a következıket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2013. (III.
29.) rendelet (a továbbiakban: Ö.R.) 1. § (2) bekezdés b) pontjának utolsó mondata helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, azok igénybevételére, valamint a fizetendı
térítési díjra vonatkozó, az a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban Szt.). 92. § (2) bekezdésében maghatározott szabályokat a Hajdúnánási
Református Egyházközség Presbitériuma határozza meg, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzattal kötött ellátási szerzıdés alapján.”
2. § Az Ö.R. 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) „Az intézményi jogviszony megszőnik
a)
b)
c)
d)

az intézmény jogutód nélküli megszőnésével,
a jogosult halálával,
határozott idejő szolgáltatás esetén a megjelölt idıtartam lejártával, vagy
az ellátott kérelmére.”

3. § Az Ö.R. 4. §-a az alábbi (5) - (6) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde által külön eljárás keretében
biztosítható tanyagondnoki szolgáltatás esetei:
a) ha az igénylı önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója,
aki ellátásáról gondoskodna,
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b) háziorvos, kezelı orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás
biztosítása szükséges,
c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezıtlen változás
következett be, ami a gyorsított eljárást igényli.
(6) Az intézményvezetı köteles az (5) bekezdésben meghatározott esetekben külön eljárás
lefolytatása nélkül az ellátást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét,
egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.”
4. § (1) Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
(2) A rendeletet a folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell.
Hajdúnánás, 2013. április 25.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. április 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (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 szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
17/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (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 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg. Hiv.)
és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének
a) kiadását
3.448.579 eFt
b) bevételét
3.448.961 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 117.341 eFt felhalmozási 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:

3.423.915 eFt, ebbıl
2.434.453 eFt
989.462 eFt

c) Költségvetési hiány:
ca) mőködési többlet:
cb) felhalmozási hiány:
(3)

A költségvetési hiány külsı és belsı finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belsı finanszírozására
pénzmaradványának igénybevétele:

3.210.663 eFt, ebbıl
2.568.981 eFt
641.682 eFt

213.252 eFt, ebbıl
134.528 eFt
347.780 eFt
szolgáló

elızı

évek

aa) az önkormányzat elızı években képzett tartalékok maradványa felhalmozási
célra:
120.575 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
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:

117.341 eFt, ebbıl
117.341 eFt
0 eFt
24.664 eFt, ebbıl
24.664 eFt
0 Ft
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c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

237.916 eFt
24.664 eFt
213.252 eFt

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.

(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi személyi kiadásokra
bb) Start Munkaprogram céltartaléka
bc) intézménytámogatási céltartalék
bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) felhalmozási céltartalék
összeggel állapítja meg.

1.005.608 eFt
200.608 eFt
824.183 eFt
7.915 eFt
292.126 eFt
79.156 eFt
54.000 eFt
486.108 eFt
347.098 eFt
24.664 eFt
127.113 eFt

22.601 eFt
8.412 eFt
15.000 eFt
4.000 eFt
62.718 eFt
14.382 eFt

2. § Az Ör. 1. és 6-7. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete szerinti 1., 6. és 7. melléklet
lép.
3. § E rendelet 2013. április 29-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. április 25.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. április 29.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

az

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Török István képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a gazdasági
kamarákról szóló törvény alapján az elıterjesztés megküldésre került a városban
mőködı gazdasági kamaráknak és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak is.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, hogy a költségvetési irányelv
mellékletét képezi a pályázatokat összesítı táblázat, amelynek célja, hogy a honlapon
közzétéve a lakosok is megismerjék azt. Kéri, hogy az idıpontokat is tüntessék fel,
hogy mikor kerültek beadásra.
Török István képviselı úr, mint az iparkamara területi elnöke elmondta, a fejlesztési
tervekkel maximálisan egyetért, hiszen ezek viszik elıre a várost. Érdemes lenne
magántıke bevonását megfontolni olyan esetekben, amikor egy egy pályázathoz az
önkormányzat nem tud önerıt biztosítani.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, 2 olyan fejlesztési terv is van, amit
szeretne kiemelni. Az egyik a Bocskai utca 79. szám alatt található ingatlan
rendbetétele, ahol 36 lakás található és ezeket a szociális rendszerben hasznosítani
tudna az önkormányzat. A másik a Nyúl utca és az Eszlári utca sarkán található még
29 üres telek, melyet hasznosítani szeretnének. Ezek egyelıre csak elgondolások, a
részleteket ki kell még majd dogozni és természetesen a testület meg is fogja majd
ezeket a koncepciókat tárgyalni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:

172/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2014. évi költségvetés
koncepciójáról szóló elıterjesztést elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak figyelembevételével folytassa a
2014. évi költségvetés tervezését.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos

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

173/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az elfogadott
2014. évi költségvetési koncepciót a vitában elhangzott javaslatokkal együtt közzéteszi a
város honlapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 10.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Oláh Miklós képviselı úr visszajött, Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiment a
terembıl, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a meghívóban szereplı 18. napirendi
pontot tárgyalják következıként, tekintettel arra, hogy a napirendhez meghívott
megérkezett, majd szavazást rendelt el.
A képviselı-testület azt a javaslatot, hogy a meghívóban szereplı 18. napirendi pontot
tárgyalják következıként, 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony visszajött a terembe, így a testület 11 fıvel
folytatta tovább a munkát.)

412

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy milyen jellegőek voltak a
lakossági bejelentések.
Szólláth Tibor polgármester úr azt kérdezte, hogy a korábban szóba került
hajdúnánási hulladékudvar kialakításáról mi az ügyvezetı úr véleménye.
Will Csaba ügyvezetı elmondta, a lakossági panaszok tekintetében szét kell
választani Hajdúnánást és az összes többi települést. Hajdúnánás egy összegben fizeti
be a szemétszállítási díjat, a többi település nem. Ezeken a településeken hangzik el a
lakosoktól, hogy nem fizetik ki a díjat, mert ık nem raknak ki szemetet. Hajdúnánásról
efféle negatív jelzés nem érkezik. Polgármester úr kérdésére a válasz nem egyszerő. A
Kft-nél bevezetésre kerül a szelektív hulladékszállítás, ami azt jelenti, hogy minden
háztartás kap még 2 kukát, amiben szét tudják válogatni a komposztálható hulladékot
és az egyéb szemetet. Véleménye szerint meg kell várni, hogy ez miként is fog
mőködni és aztán dönteni a hulladékudvarról. Maga az ötlet egy jó kezdeményezés,
várni kell a pályázati kiírásra, de ha majd a közgyőlés elé kerül a kérdés, ı támogatni
fogja.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, mivel a szemétszállítási díjat az
önkormányzat veti ki a lakosság felé, így azt hiszik ide kell jönni reklamálni, ezért
nem érzékeli a Kft. a negatív visszajelzéseket. Az emberek ezt úgy élik meg, hogy ez
igazságtalan, hiszen a szolgáltatás díja nincs arányban az igénybevett szolgáltatás
mértékével. Valamit ezzel kapcsolatban tenni kell. A másik ide kapcsolódó kérdés az,
hogy tavasszal és nyáron a hulladék 50%-át a zöldhulladék teszi ki, amit célszerőtlen a
városból elszállítani, de az ügyvezetı úr kérésének megfelelıen megvárják, hogy a
szelektív hulladékgyőjtés miként alakul és utána lépnek a hulladékudvar ügyében.
Will Csaba ügyvezetı elmondta, két órával ezelıtt Balmazújvároson volt ugyanezen
okból a képviselı-testület elıtt és ott elmondta azt, amit itt is szeretne ismertetni. Érti a
Kormányzati célt a rezsicsökkentés kapcsán, de a tervezett 10%-os díjcsökkentés a
Kft. végét jelentené. Ennél olcsóbban nem lehet ezt a szolgáltatást véghezvinni. Kéri
polgármester urat, mint országgyőlési képviselıt, hogy a csökkentést azokra a
szolgáltatókra terjesszék ki, akik a költségeikkel nem tudnak elszámolni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, megérti a Kft. álláspontját, de ı támogatja
a rezsicsökkentést. Egyetért azzal viszont, hogy ezt a rezsicsökkentést az igazságosság
figyelembe vételével kell a szolgáltatókra kiterjeszteni.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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174/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységérıl készült beszámolót
megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) ügyvezetı
igazgatójának értesítésérıl gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága nem
képviselı tagjának lemondásával kapcsolatban
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 tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy Csiszár Imre
személyes elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, így megválasztása esetén az
eskütételre egy rendkívüli ülés keretein belül fog sor kerülni.
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 javaslatának 1. és 2. pontját
10 igen szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

175/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
1./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Jenei István 4080 Hajdúnánás,
Arany János utca 12. szám alatti lakos, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Egészségügyi és Szociális Bizottságának nem képviselı tagjának lemondására
tekintettel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
58. § (1) bekezdésében, és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 24. §
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(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Egészségügyi és Szociális Bizottság nem
képviselı-testületi tagjává
Ráskai-Mikó Éva
Hajdúnánás, Köztársaság tér 9. III/8. szám alatti lakost
választja meg.
2./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 329/2010. (X. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak
névsorára vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:
Egészségügyi és Szociális Bizottság:
elnöknek:
Kovács Zsolt
Hajdúnánás, Kossuth u. 16. fszt. 2. szám
tagoknak:
Szabóné Marth Éva Hajdúnánás, Jókai u. 32/a. szám
Ötvös János Attila Hajdúnánás, Munkácsy M. u. 5. szám
Tóth Imre
Hajdúnánás, Báthori u. 48/a. szám
nem képviselı tagoknak:
Gacsályi Gábor
Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám
Arnócz Imre
Hajdúnánás, Mátyás király u. 35. szám
Ráskai-Mikó Éva
Hajdúnánás, Köztársaság tér 9. III/8. szám
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésével kapcsolatos intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. április 30.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatának 1. és 2. pontját
10 igen szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

176/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdésében, és a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 24. § (2) bekezdésében foglaltakra
tekintettel Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselı-testületi
tagjává
Csiszár Imre
Hajdúnánás, Rákóczi u. 37/a szám alatti lakost
választja meg.
2./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 329/2010. (X. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
tagjainak névsorára vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:
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Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság:
elnöknek:
Szabóné Marth Éva Hajdúnánás, Jókai u. 32/a. szám
tagoknak:
Buczkó József
Hajdúnánás, Magyar u. 90. szám
Kovács Zsolt
Hajdúnánás, Kossuth u. 16. fszt. 2. szám
nem képviselı tagoknak:
Dr. Kiss József
Hajdúnánás, Bocskai u. 36. szám
Csiszár Imre
Hajdúnánás, Rákóczi u. 37/a szám
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésével kapcsolatos intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánás Városi Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról
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 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

177/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján elfogadja Hajdúnánás Városi
Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét.
Felkéri a polgármestert, hogy a vagyongazdálkodási terv végrehajtása során a szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási terv aláírására.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 02.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
költségvetési intézmények 2012. évi
tapasztalatairól
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
pénzügyi-gazdasági ellenırzésének

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 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

178/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati fenntartású
költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban 2012. évben végzett pénzügyigazdasági ellenırzések tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja.
Felelıs: Határidı: -

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
önkormányzati intézmények 2013. évi belsı ellenırzésének ellátására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

az

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a bizottsági javaslatoknak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát a bizottsági
javaslatoknak megfelelıen 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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179/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek belsı
kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint az önkormányzati intézmények belsı ellenırzési tevékenységének elvégzésével
Val-Ethik Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1025 Budapest, Pitypang út 1/A 1/4.) bízza
meg, 220.000 Ft/hó díjazással, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a jegyzıt a belsı ellenırzési szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos
szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2013. május 10.

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

180/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati intézmények és a
Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének módosított
ütemezését a mellékletben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.
Felhívja a jegyzıt, hogy az ütemezett ellenırzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2013. december 31.

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

Tájékoztató az
behajtására tett

A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal, 1 fı
(Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

181/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat adó kinnlevıségével kapcsolatban készült tájékoztatót
megismerte.
Felkéri a polgármestert, hogy az adó kintlévıségek behajtására tett
intézkedések eredményérıl a képviselı-testületet tájékoztassa.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2014. április 30.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató az
önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

182/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített éves értékelést
megtárgyalta, és a mellékletekkel együtt azt elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás” létrehozásához
szükséges társulási megállapodás elfogadására
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 tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az
elıterjesztéshez kiegészítı anyag került megküldésre.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ı megérti Hajdúdorog kérelmét, de szeretné,
hogy az inkasszó joga a Társulásnál maradjon és azt javasolja, hogy így fogadja el a
testület.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hosszú egyeztetések elızték meg ezt a
Társulást, Hajdúdorog pedig már ebben a formában fogadta el a megállapodást, így ha
lehet a képviselı-testület is ebben a formában fogadja el.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, nem kellene negatívumot feltételezni a
másik fél szándékában, véleménye szerint is úgy kell elfogadni a megállapodást,
ahogy Hajdúdorog.
Oláh Miklós képviselı úr visszavonta módosítási javaslatát.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tudomásul veszi a bizottságok javaslatát
miszerint a Társulási Tanácsba ı legyen az önkormányzat részérıl delegált tag. A
Pénzügyi Bizottságban szeretné, ha alpolgármester úr is részt venne, így az ı javaslata
Oláh Miklós képviselı úr, Ötvös Attila képviselı úr és Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elhangzott javaslatoknak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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183/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 131/2013. (III. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatában kinyilvánított szándékának megfelelıen Hajdúdorog
Város Önkormányzatával közösen, „Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási
Társulás” elnevezéssel, a „Hajdúnánás-Hajdúdorog települések szennyvízcsatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének bıvítése, korszerősítése” elnevezéső beruházás
megvalósítására, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében meghatározott jogi személyiséggel
rendelkezı társulást kíván létrehozni.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Mötv. 88. § (1) bekezdésében
rögzített joga alapján a „Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás”
Társulási Megállapodását a melléklet szerint elfogadja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Társulási Megállapodás 5.1. pontja alapján a társulás
mőködési feltételeihez saját költségvetésébıl 70.000 Ft évi tagdíj fizetésével járul hozzá. A
2013. évi tagdíj összegét a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Hajdúdorog Város
Önkormányzatának polgármesterét értesítse, és gondoskodjon a határozatból adódó
szükséges intézkedések megtételérıl, valamint felhatalmazza a Társulási Megállapodás
aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 5.

A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a Tanácsba
delegált tag Szólláth Tibor polgármester úr, 10 igen szavazattal, 1 fı (Szólláth Tibor)
nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

184/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a
„Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás” Társulási Tanácsába
Szólláth Tibor polgármester-t
delegálja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.

foglaltakról

Hajdúdorog

Város

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 5.

A képviselı-testület Oláh Miklós képviselı úr delegálását 10 igen szavazattal, 1 fı
(Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
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A képviselı-testület Ötvös Attila képviselı úr delegálását 10 igen szavazattal, 1 fı
(Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
A képviselı-testület Dr. Juhász Endre alpolgármester úr delegálását 10 igen
szavazattal, 1 fı (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

185/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján a
„Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás” Pénzügyi Bizottságába
tagnak
Dr. Juhász Endre alpolgármestert,
(4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 23.)
Oláh Miklós képviselıt,
(4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 13.)
Ötvös Attila képviselıt
(4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 5.)
delegálja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.

foglaltakról

Hajdúdorog

Város

Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 5.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
a
Therm Beruházó és Energetikai Szolgáltató Kft. törzstıkéjének felemelésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Nánás-

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.
(Oláh Miklós képviselı úr távozott, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Rozgonyi Attila ügyvezetı ismertette az elıterjesztés tartalmát.
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ı jelen volt, amikor a Kft. Felügyelı
Bizottsága a törzstıke felemelésérıl döntött a hitelfelvétel ellenében és véleménye
szerint is ez a célravezetıbb megoldás, így kéri a testületet, hogy támogassa ezt a
döntést.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, az alpolgármester úr által említett megbeszélésen
elhangzott egy ennél is magasabb tıkeemelés, aminek az lett volna a célja, hogy az
engedélyeztetés mellett tovább folytassák az elıkészületi munkálatokat, de ezt a
vezetés elutasította.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, bíznak a pályázat sikerében, bár igaz,
hogy nagy a kockázat, de ha sikerül akkor pedig az eredmény lesz jelentıs.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elhangzott módosításnak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen és 1 nem
(Dr. Kis Ágnes) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

186/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
az Önkormányzat tagságával létrehozott Nánás-Therm Beruházó és Energetikai
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-024255) jegyzett tıkéje az eddigi 1.000.000 Ft
összegrıl kerüljön felemelésre 10.000.000 Ft összegre akként, hogy a törzstıke
felemelésére 9.000.000 Ft összegő pénzbeli hozzájárulás biztosításával kerüljön sor,
amelyet a törzstıke felemelésében részt vevı tagok az errıl szóló taggyőlési döntés
meghozatalától számított 30 napon belül kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani.
2. A Képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, miszerint a Nánás-Therm Kft.
taggyőlése a társaság tagjai részére - törzsbetéteik arányában - akként biztosítson
elsıbbségi jogot, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak 6.030.000 Ft összegő új
törzsbetét tekintetében, a MIKRONTECH Kft-nek, mint a Nánás-Therm Kft. másik
tagjának pedig 2.970.000 Ft összegő új törzsbetét vonatkozásában legyen elsıbbségi joga.
3. A Képviselı-testület akként dönt, hogy a törzstıke felemelésérıl szóló, fenti tartalmú
taggyőlési határozat meghozatala esetén Hajdúnánás Városi Önkormányzat él az ıt
megilletı elsıbbségi jogával, és ennek alapján a törzstıke felemelésével összefüggésben
keletkezı új törzsbetétbıl 6.030.000 Ft összegő törzsbetét tulajdonjogát megszerzi,
vállalva azt, hogy ennek fejében a 6.030.000 Ft összegő pénzbeli hozzájárulást a
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taggyőlési határozatban szereplı határidın belül és módon a Nánás-Therm Kft.
rendelkezésére bocsátja.
4. A Képviselı-testület tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a törzstıke felemelésével
összefüggésben keletkezı új törzsbetétbıl 2.970.000 Ft összegő törzsbetét tulajdonjogát a
MIKRONTECH Kft. szerezze meg a taggyőlés által részére biztosítandó elsıbbségi jog
alapján, amennyiben a MIKRONTECH Kft. vállalja azt, hogy ennek fejében a 2.970.000
Ft összegő pénzbeli hozzájárulást a taggyőlési határozatban szereplı határidın belül és
módon a Nánás-Therm Kft. rendelkezésére bocsátja.
5. A Képviselı-testület akként dönt, hogy amennyiben a törzstıke-felemelésérıl szóló,
fentiek szerinti döntést a Nánás-Therm Kft. taggyőlése meghozza, valamint a
MIKRONTECH Kft. a 2.970.000 Ft összegő új törzsbetét tekintetében él az ıt megilletı
elsıbbségi joggal, úgy a törzstıke felemelésérıl döntı taggyőlésen - mivel a fentiek
megvalósulása esetén a tagok elsıbbségi joga nem sérül - a tagok egyidejőleg már a
Nánás-Therm Kft. társasági szerzıdésének módosításáról is döntsenek, figyelemmel a
társaság jegyzett tıkéjének összegében és vagyoni viszonyaiban, valamint a taggyőlésen
leadható szavazatok számában bekövetkezı változásokra.

A Képviselı-testület felhatalmazza Szólláth Tibor polgármestert arra, hogy a Nánás-Therm
Kft. taggyőlésén a fenti 1-2. pontokban leírtak, illetve a fenti 5. pontban foglaltak szerint
szavazzon a törzstıke megemelésével, illetıleg a társasági szerzıdés módosításával
kapcsolatosan.
A Képviselı-testület felhatalmazza továbbá Szólláth Tibor polgármestert arra is, hogy a
Nánás-Therm Kft. törzstıkéjének felemelésérıl szóló taggyőlési határozat meghozatala esetén
az Önkormányzat képviseletében nyilatkozatot tegyen a 6.030.000 Ft összegő új törzsbetéttel
kapcsolatos elsıbbségi jog gyakorlásáról, továbbá a polgármester Hajdúnánás Városi
Önkormányzat képviseletében a Gt. 156. § (2) bekezdésében foglalt, a Nánás-Therm Kft.
társasági szerzıdésének az Önkormányzatra nézve kötelezı érvényőnek való elismerésére
vonatkozó nyilatkozatot megtegye.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
azonnal

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
családsegítı és gyermekvédelmi feladatokra kötendı feladat ellátási szerzıdésrıl és a
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde alapító okiratának
módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

424

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, az intézmény neve elírásra került,
kimaradt a”Városi Bölcsıde” elnevezés, ez természetesen javításra kerül.
Elmondta továbbá, egyetért a Városfejlesztési Bizottság javaslatával, miszerint az
intézményvezetı vezetıi pótlékát emeljék meg, de ezt elı kell készíteni és egy késıbbi
ülésen dönthetnek róla.
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:

187/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Újtikos Községi
Önkormányzat (4096 Újtikos, Arany János u 12. sz.) és Tiszagyulaháza Községi
Önkormányzat (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 75. sz.) által a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § -ában foglalt családsegítést és a
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §
(2a) bekezdésében kötelezıen ellátandó feladatként meghatározott gyermekjóléti
szolgálatot 2013. július 1-tıl kezdıdıen az e feladatok ellátására létrehozandó társulás
megalakításáig tartó határozott idıtartamra a melléklet szerinti megállapodás alapján a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában mőködı Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) intézménye útján
biztosítja Tiszagyulaháza és Újtikos községek közigazgatási területén.
Felkéri a polgármestert, hogy a feladat ellátására vonatkozó, a határozat melléklete szerinti
megállapodást Újtikos és Tiszagyulaháza községek önkormányzataival kösse meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. április 30.

Megállapodás
Mely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
szám) – képviseletében: Szólláth Tibor polgármester (továbbiakban: székhely önkormányzat),
másrészrıl Újtikos Községi Önkormányzat (4096 Újtikos Arany János u. 12. szám)
– képviseletében Takács József polgármester és Tiszagyulaháza községi Önkormányzat (4097
Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. szám) – képviseletében: Mikó Zoltán polgármester (továbbiakban:
átadó önkormányzatok) között az alábbi feltételekkel:
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1/ Szerzıdı felek kinyilatkozzák, hogy ezen megállapodás megkötésének elızménye a Polgári
Kistérség Többcélú Társulása mőködésének 2013. július 1-tıl történı megszőnése. Átadó
önkormányzatok a Társuláson keresztül biztosították közigazgatási területükön a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§ -ában foglalt családsegítést
és a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40.§ (1)
bekezdésében számukra kötelezıen ellátandó feladatként meghatározott gyermekjóléti szolgálatot.
2/ A megállapodás megkötésének célja, hogy az Átadó önkormányzatok közigazgatási területükön
Polgári Kistérség Többcélú Társulása feladatellátásának megszőnését követıen is biztosítsák a
családsegítı szolgálat mőködését és a gyermekjóléti feladatokat a lakosság számára.
A feladatellátás biztosításának módja a Székhely önkormányzat fenntartásában mőködı
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19 sz.)
intézmény mőködési területének kiterjesztése az Átadó önkormányzatok közigazgatási területére.
3/

Székhely önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) intézménye alapító okiratának
módosításáról a 2/ pontban foglaltak szerint gondoskodik.

4/

Székhely önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodásban meghatározott
szociális és gyermekvédelmi feladatokra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai
követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket az intézménnyel betartatja.

5/ Átadó önkormányzatok a feladat ellátásra térítésmentesen biztosítják az Újtikos Községi
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı Újtikos, Fı utca 11. szám alatti Mővelıdési Ház
helyiségét, valamint a Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı
Tiszagyulaháza, Kossuth utca 11. szám alatti Mővelıdési Ház helyiségét, valamint kötelezettségük
a telephelyként mőködı ingatlanokon a mőködési engedély kiadásának feltételéül meghatározott
tárgyi feltételek biztosítása.
6/ A felek megállapodnak abban, hogy a feladat ellátását 1 fı jogszabályban meghatározott
képesítési elıírásoknak megfelelı végzettséggel rendelkezı személy alkalmazásával biztosítják,
aki az intézmény alkalmazotti létszámába tartozik, fölötte a munkáltatói jogokat az intézmény
vezetıje gyakorolja.
Kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi felelısségre vonásához az intézményvezetı köteles
kikérni az Átadó önkormányzatok polgármestereinek véleményét.
7/ A feladatellátás költségeinek viselésérıl a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
•
•

•

•

A költségek fedezetéül a feladatellátásra a mindenkori éves költségvetési törvényben
biztosított állami normatíva szolgál.
Amennyiben az állami normatíva elıreláthatólag nem nyújt fedezetet a 2/ pontban
meghatározott feladatok ellátásra, úgy a szerzıdı felek a mőködési hiány megfizetésének
mértékérıl és módjáról az éves költségvetés elfogadásakor döntenek.
A hiány megfizetésére fıszabályként a felek rögzítik, hogy egyik szerzıdı fél sem köteles a
másik fél közigazgatási területén felmerülı költségek megfizetésére a központ igazgatási
költségek kivételével.
Amennyiben a mőködési hiány az éves költségvetés elfogadását követıen merül fel, a
felek legkésıbb a tárgyévi zárást követı 30 napon belül gondoskodnak a költségek
megfizetésérıl.
A felek között a költségviseléssel kapcsolatosan felmerülı kérdésekre a Székhely
önkormányzat köteles tételes elszámoláson alapuló választ és adatokat adni.
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8/ A megállapodást a felek határozott idıre, a 2/ pontban meghatározott feladatokra létrejövı társulás
megalakításáig kötik. Erre tekintettel annak felmondására csak kivételes esetben, rendkívüli
felmondással van lehetıség.
A rendkívüli felmondásra bármely fél súlyos szerzıdésszegése esetén lehet hivatkozni.
Súlyos szerzıdésszegésnek minısül:
- a szerzıdı fél nem biztosítja a mőködési engedélyben meghatározott tárgyi
feltételeket,
- mőködési hiány esetén a felet terhelı költségeket ismételt felszólítás ellenére sem
fizeti meg a Székhely önkormányzat részére,
- Székhely önkormányzat nem teljesíti a megállapodásban foglalt kötelezettségeit.
9/ A megállapodás a bontó feltétel bekövetkezésekor minden további intézkedés nélkül megszőnik. A
megszőnést követı 30 napon belül felek a teljesített feladatellátással kapcsolatosan felmerült
kiadásokkal és bevételekkel elszámolnak.

A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt
jóváhagyólag aláírják.
Hajdúnánás, 2013…………

Tiszagyulaháza Községi Önkormányzat
képviseletében

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
képviseletében

Szólláth Tibor
polgármester

Mikó Zoltán
polgármester

Újtikos Községi Önkormányzat
képviseletében

Takács József
polgármester

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

188/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) alapító okiratát 2013.
július 1-tıl az alábbiak szerint módosítja:
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1./ Az alapító okirat 2.1. pontjában az alábbi új telephelyek kerülnek feltüntetésre:
4096 Újtikos, Fı utca 11. szám
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 25. szám
2./ Az alapító okirat 3. pontjában az intézmény mőködési köre kiegészül Újtikos és
Tiszagyulaháza községek közigazgatási területével.
3./ Az alapító okirat 17. pontjában az ingatlanok címe, helyrajzi száma kiegészül az
alábbiakkal:
4096 Újtikos, Fı utca 11. szám
188/1 hrsz, (alapterülete: 278,055 m2)
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 25. szám
186/1 hrsz, (alapterülete: 432,27 m2)
Az 13/2013. (I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott okirat egyéb
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felkéri a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságához (4026 Debrecen,
Hatvan u. 15. szám) nyújtsa be.

ALAPÍTÓ OKIRAT

1. Az intézmény neve:

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városi Bölcsıde

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19.

2.1. Telephelye:

4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 10-12.
4096 Újtikos, Fı utca 11. szám
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 25. szám

3. Mőködési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe
Újtikos község közigazgatási területe
Tiszagyulaháza község közigazgatási területe.

4. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából a közüzemi díjak és a
karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.

428

5. Alapítás éve:

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
1998.

6. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

7. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

8.1. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala

9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:
gyermekjóléti szolgáltatás,
családsegítés
a
krízishelyzetbe
került
személyek és családok részére,
bölcsıdei ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás,
10. Alapvetı szakágazata száma, megnevezése:
889900

Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás
bentlakás nélkül

Alaptevékenységei:
Alkalmazandó szakfeladat:
Szakfeladat száma, megnevezése :
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889924 Családsegítés

889101 Bölcsıdei ellátás

a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások
a szociális, vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az
ilyen helyzethez vezetı okok, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség
megırzése
céljából
nyújtott
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások
a bölcsıdébe felvettek ellátásával kapcsolatos
bevételek és kiadások.
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889109
841907
889928
890442

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó
egyéb szolgáltatások
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Foglalkoztatást
helyettesítı
támogatásra
jogosultak
hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatása.

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:
Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
11. Vállalkozási tevékenysége:
12. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

13. Az intézmény képviseletére jogosult:
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
nincs

Az intézményvezetıi állást nyilvános pályázat
útján kell betölteni. A vezetıi megbízatást
5 évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete adja.
az intézményvezetı
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény
- a munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény
hatálybalépésével
összefüggı
átmeneti rendelkezésekrıl és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI.
törvény

15. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
szerint.

16. A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. §
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint.
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17. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma: 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19.
2808/2. hrsz (alapterülete: 561 m2 )
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 12.
3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)
4096 Újtikos, Fı utca 11. szám
188/1 hrsz, (alapterülete: 278,055 m2)
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 25. szám
186/1 hrsz, (alapterülete: 432,27 m2)
Záradék:

A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde alapító okirata a
188/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2013. július 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2013. április 25.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Szólláth Tibor
polgármester

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Nánási Portéka védjeggyel ellátott helyi termékek elárusítóhelyének díjszabásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és 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, elég nagy a szórás a Bocskai
Koronára adott kedvezmények aránya között, véleménye szerint egységesíteni kellene
azokat.
Ötvös Attila képviselı úr azt kérdezte, hány fı termelıt érint ez jelenleg és hogyan
lesznek az árusítók ellenırizve.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, egy egyszerő és világos szabályzat
vonatkozik a helyi termelık piacára, egy elızetes minısítési eljáráson kell átesni a
termékeknek, ami alapján megkapják a védjegyet, ami feljogosítja ıket az árusításra.
Az ellenırzésért majd a piacfelügyelet lesz felelıs.
Rozgonyi Attila ügyvezetı elmondta, dolgoznak az árkialakítás koncepcióján és
folyik a kedvezmények egységesítése is.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ez egy folyamat, aminek az elsı lépése
május 1-jén a mőszaki átadás lesz és május 4-tıl kezdıdik az árusítás. Jelenleg 10
termelıvel van már szerzıdésük, de bízik abban, hogy lesz ez még több is.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, hogy az ellenırzés nem lesz olyan nehéz, hiszen
mindenki ismeri a helyi termelıket.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, természetesen nem kötelezı az
embereknek itt vásárolni, de célszerő a helyi termékeket elınyben részesíteni.
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:

189/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft-vel a városi piac, a piac-felügyelıség épülete, a nyilvános WC, valamint a
Mártírok úti, az Ady Endre krt-i, a Kossuth u. 2805/3. hrsz-ú szakaszán kialakított és a
13. hrsz-ú orvosi rendelı szervizútja mellett található parkolók üzemeltetésére a 104/2010.
(III. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján megkötött, a 213/2010. (VI. 24.), a
132/2012. (III. 29.), a 429/2012. (X. 18.), az 536/2012. (XII. 06.) és az 564/2012. (XII. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozatokkal módosított üzemeltetési szerzıdés mellékletében
meghatározott, a Nánási Portéka védjeggyel ellátott helyi termékeket árusító termelık
részére létrehozott elkülönített elárusítóhelyére vonatkozó díjszabással egyetért, és erre
tekintettel az üzemeltetési szerzıdés piaci helypénz díjtételeket tartalmazó mellékletét
2013. május 1-jei hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetıjének
értesítésére, továbbá felhatalmazza az üzemeltetési szerzıdés módosításának aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 1.
Díjtételek

Ár

I. kategória „Fısoron” (térképen piros
színnel)
Pavilon bérleti díja, amennyiben a bérlet

állandó díjtétel: 2.000,- Ft/m2

Kedvezményes ár
(Bocskai Koronával
történı fizetés esetén)
Állandó díjtétel: 1.900,-
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eseti jellegő

Pavilon bérleti díja, amennyiben a bérlet a
hónap szerdai és szombati napjaira
vonatkozik
Pavilon bérleti díja
II. kategória (térképen kék színnel)
Asztalok bérleti díja
Helypénz
III. kategória „tyúkpiac” (térképen
zöld színnel)
Asztalok bérleti díja

/hó +
változó díjtétel (az
igénybevett napok számától
függıen):
400,- Ft/m2/nap
38.000,- Ft/hó

Ft/m2/hó + változó
díjtétel (az igénybevett
napok számától függıen):
380,- Bocskai
Korona/m2/hó
36.000,- Bocskai
Korona/hó

50.000,- Ft/hó

47.500,- Bocskai
Korona/hó

700,- Ft/m2/hó

670,- Bocskai
Korona/m2/hó
190,- Bocskai
Korona/m2/nap

200,- Ft/m2/nap

700,- Ft/m2/hó

670,- Bocskai
Korona/m2/hó
140,- Bocskai
Korona/m2/nap
90,- Bocskai
Korona/m2/nap

Helypénz

150,- Ft/m2/nap

IV. Kategória - földön árusítás

100,- Ft/ m2/nap

V. Kategória – A Nánási Portéka
védjeggyel ellátott helyi termékek
elkülönített elárusítóhelye
Asztal

250, -Ft/fm/nap

200,- Bocskai
Korona/fm/nap

1250, -Ft/nap

1.000,- Bocskai Korona
/nap

12.500, - Ft/hónap

10.000,- Bocskai Korona
/hónap

Piaci napokon

380,- Ft/nap

360,- Bocskai
Korona/nap

Piaci napokon kívül

380,- Ft/nap

360,- Bocskai
Korona/nap

Pavilon bérleti díja, amennyiben eseti
jellegő
Pavilon bérleti díja

Piacon belüli parkolási díjak

WC használati díja
Pavilonsori üzletek szemétszállítási
díja

120,- Ft
400,- Ft/hó

380,- Bocskai Korona/hó

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer kiépítése céljából pályázat
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr elmondta, örül ennek az elıterjesztésnek. Megkérdezte,
a kamerák helyét ki jelölte ki, mert több olyan pont is van, ahol nincs közvilágítás és
ezt problémát jelenthet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ık jelölték ki ezeket a helyeket, de olyan
kamerák kerülnek felszerelésre, amelyek a sötétben is „látnak”. Nem titkolt szándék
az, hogy a városba be- és kivezetı szakaszokon rendszámfelismerı kamerákat
helyezzenek ki.
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:

190/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet 4. alcímében foglalt
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezéső pályázati
kiírásra a maximális 10.000.000,-Ft támogatási összeg erejéig.
A pályázat maximális összköltségvetése 12.500.000,- Ft, melybıl a pályázathoz
biztosítandó maximális önrész összegét, azaz 2.500.000,-Ft-ot a képviselı-testület
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási céltartaléka
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 2.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
települési infrastruktúra-fejlesztési szakfeladatok 2013. évi módosítására, közlekedési
létesítmények kialakítására és a szükséges tervezési költségének biztosítására
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.)
(Török István képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) és az alábbi határozatot hozta:

191/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és
2. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
I.

Hajdúnánás, Kasza utca 3. szám alatti (hrsz: 1457) óvodai egységének önkormányzati
tulajdonú ingatlanon parkoló kialakítását,

II. Hajdúnánás, Irányi utcai önkormányzat tulajdonában álló 3600/7 hrsz.-ú közterületen
a Sportcsarnok mőködését kiszolgáló, a tárgyi épület melletti és mögötti közterületen
autóbusz és személygépkocsi parkoló kialakítását,
III. Hajdúnánás, Szatmár utca meghosszabbításában a 1582/1 és a 777 hrsz.-ú
ingatlanokon út kialakítását
irányozza elı, melyhez a szükséges közlekedési engedélyezési tervdokumentációkat egy
idıben rendeli meg.
A képviselı-testület úgy határoz, hogy az útépítési tevékenységekhez szükséges
engedélyezési tervdokumentációk készítésére 2013. évi költségvetés felhalmozási
céltartalékában 1.000.000.-Ft + Áfa összeget biztosít.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc Óvoda Hajdúnánás, Kasza utca 3. szám alatti
egységének felújításával kapcsolatban
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.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, ennek az óvodának a felújítása
egyfajta mintaprojekt lesz, a karbantartási munkálatokat is egy helyi intézmény a
Gazdasági Ellátó Intézmény fogja ellátni, a Hépszolg Kft. segíti az építési
munkálatokat és egy helyi vállalkozó fogja végezni a kivitelezési munkálatokat is.
Igazán példaértékő, hogy egy ilyen projektet helyi cégek bevonásával meg lehet
valósítani.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, kiemelt cél az, hogy amennyiben
megoldható helyi vállalkozókat kérjenek fel a munkákra, de ez nem jelenti azt, hogy
más cégek ki lennének zárva.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több 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:

192/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a KEOP-4.9.0/11-2011-0187 jelő „Hajdúnánási Óvoda 8. számú Óvoda egység
épületenergetikai felújítása projekt” építési beruházását megelızıen a Hajdúnánási Óvoda
Hajdúnánás, Kasza utca 3. szám alatti Eszterlánc Óvodaegységében tornaszobát kíván
kialakítani, mely építési munkákat a Gazdasági Ellátó Intézmény végzi el.
A képviselı-testület az átalakítási és felújítási munkák anyag beszerzéséhez szükséges
2.300.000,- Ft keretösszeget, illetve a tervezési munka beszerzésére 240.000.- Ft összeget
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének önkormányzati helyiségek bérbeadásából
származó többletbevétel terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásából adódó szükséges intézkedések
megtételérıl intézkedjen.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-vel megkötött, a Hajdúnánási Gyógyfürdıben
elvégzett balneoterápiás kezelések támogatására vonatkozó megállapodás
módosításáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Török István képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr az alábbi módosító javaslatot tette: A határozati
javaslatból kikerül „Az önkormányzat a fenti összeget számla ellenében, szolgáltatási
díjként fizeti meg a Kft-nek.”
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a módosításnak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

193/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az 540/2012.
(XII. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
Kft-vel megkötött megállapodást módosítja annak érdekében, hogy a Hajdúnánási
Gyógyfürdıben elvégzett balneoterápiás kezeléseket igénybe vevı hajdúnánási állandó
lakóhellyel rendelkezık mellett a településen tartózkodási hellyel rendelkezık kezelési
költségeihez is támogatást nyújtson.
Az e célra az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett 3.500 eFt összegő
támogatás mértéke változatlan marad.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t
értesítse, valamint felhatalmazza a megállapodás-módosítás aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

437

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a K&H
Bank helyiségbérleti szerzıdésének módosításához
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.
Tóth Imre képviselı úr felolvasta a kérelmezı által javasolt módosítást, ami
véleménye szerint mosolyra adhat okot.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

194/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) b) pontja alapján úgy határoz, hogy elfogadja a K&H Csoportszolgáltató Kft.
Helyiségbérleti és –használati szerzıdés módosításának javaslatát, mely szerint a bérleti
szerzıdést az elıterjesztéshez mellékelt 5. számú melléklettel egészíti ki.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a K&H Csoportszolgáltató Kft.
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. szám) képviselıjét értesítse, valamint
felhatalmazza a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 15.
5. sz. melléklet
a …../2013. számú tartós helyiségbérleti és –használati szerzıdéshez
Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Kérelmezı a jelen szerzıdés szerinti tevékenységet a
K&H Bankcsoport korrupcióellenes elkötelezettségével összhangban kívánja végeztetni. A K&H
Bank Zrt. a KBC Csoport korrupcióellenes politikájával összhangban szigorú korrupcióellenes
viselkedési kódexet dolgozott ki és dolgozóitól elvárja az ennek való teljes körő megfelelést. A
Kérelmezı elvárja, hogy az Önkormányzat, illetve munkatársa se valósítson meg adócsalást,
valamint tartózkodjon az adóelkerülés és a pénzmosás elkövetésétıl, fellépjen továbbá a
korrupció minden formája, így a vesztegetés, a zsarolás és a beszerzési döntések befolyásolása
ellen.
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Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Kérelmezı azonnali hatállyal felmondhatja jelen
szerzıdést, ha az Önkormányzat, illetve munkatársa bizonyítottan a korrupcióellenes
jogszabályokat megsérti, így különösen, ha büntetıeljárás indul ellene vesztegetés vagy
pénzmosás, illetve ezekhez hasonló bőncselekmény elkövetése miatt.
A korrupció elleni fellépést deklaráló belsı elıírást Bérlı pozitívumként értékeli.
A K&H Bank Zrt. korrupcióellenes nyilatkozata és pénzmosás elleni nyilatkozata megtalálható a
www.kh.hu weboldalon.
Hajdúnánás, 2013. április …

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fı út
9. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Bódi Judit a Szövetség képviselıje visszavonta a kérelmét.
Szólláth Tibor polgármester úr tudomásul vette a kérelem visszavonását, a vitát
lezárta és szavazást rendelt el a napirend levételérıl.
A képviselı-testület a napirendi pont levételére vonatkozó javaslatot 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

195/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a Hajdúsági
Vidék- és Területfejlesztési Szövetség (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fı út 9. szám) visszavonta
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúsági Vidék-és Területfejlesztési Egyesület
között a 320/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján megkötött
haszonkölcsön szerzıdés módosítása iránti kérelmét és erre tekintettel leveszi az
elıterjesztést a tárgyalandó napirendi pontok közül.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség (4085
Hajdúnánás-Tedej, Fı út 9. szám) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. május 15. - értesítésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hadadi László Gáborné és Hadadi László Gábor 4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 31/a.
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.)
(Török István képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról a Városfejlesztési Bizottság
javaslatával kiegészítve.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a Városfejlesztési Bizottság
javaslatával 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

196/2013. (IV. 25.) 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
14. § alapján úgy határoz, hogy a 0991/58. helyrajzi számú 1 ha 1686 m2 alapterülető
kivett árok megnevezéső ingatlan 2819 m2 nagyságú részét nem kívánja értékesíteni.
Az önkormányzat meg kívánja vizsgálni a szomszédos 0991/13 helyrajzi számú ingatlanra
vonatkozóan a területcsere lehetıségét. Az önkormányzatot az eljárás során költségek nem
terhelhetik.
Felhatalmazza a polgármestert a területcserével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására,
valamint felkéri, hogy az ismételt elıterjesztésrıl, továbbá Hadadi László Gábor és Hadadi
László Gáborné (4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 31/a. szám) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 3.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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 módosító javaslatról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

197/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 121/2013. (III. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elfogadott Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát 2013. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
II./A. fejezete „A jóváhagyott létszám 2013. április 1-jén:” címő táblázatot követıen
kiegészül az alábbi szövegrésszel:
„A Hajdúnánás Városi Önkormányzat által elnyert pályázatok projektmenedzsmentjének
munkaviszony keretében való foglalkoztatására a pályázat-és támogatáskezelés, ellenırzés
önkormányzat szakfeladaton, 2013. február 1-jétıl 2014. október 31-éig – a fenti
táblázatban rögzített létszámon felül – jóváhagyott létszám 2 fı (Munka törvénykönyves).”
A képviselı-testület a pályázat-és támogatáskezelés, ellenırzés önkormányzati
szakfeladaton munkaviszonyban alkalmazott 2 fı foglalkoztatásához szükséges fedezetet a
pályázati források terhére biztosítja.
Felkéri a jegyzıt, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetésérıl, valamint a
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.

Felelıs:
Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2013. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

198/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) alapító okiratát 2013.
május 1. napi hatállyal módosító 124/2013. (III. 28.) számú Képviselı-testületi Határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Az " 5. Alkalmazandó szakfeladatrend” pontban:
− a „855900 M.n.s egyéb oktatás” szakfeladat helyett törlésre kerül a „855937 M.n.s.
egyéb felnıttoktatás” szakfeladat,
− a „889110 Bölcsıdei ellátás” szakfeladat helyett törlésre kerül a „889101 Bölcsıdei
ellátás” szakfeladat, melyre tekintettel a határozatban a következı sorban szereplı
szakfeladat szám és megnevezés törlésre kerül.
A fenti kiegészítés után a 124/2013. (III. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat hatodik
francia bekezdése a következı:
„Az „5. Alkalmazandó szakfeladatrend” pontban törlésre kerülnek az alábbiak:
„559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
855200 Kulturális képzés
855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás
889101 Bölcsıdei ellátás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és kiadások
889924 Családsegítés a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek és családok számára az
ilyen helyzethez vezetı okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint
az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatással
kapcsolatos bevételek és kiadások
900300 Alkotómővészeti tevékenység
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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910122
910123
910201
910202
910203
910204

Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Múzeumi győjteményi tevékenység
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közmővelıdési, közönség-kapcsolati tevékenység
2

910301
910302
910502
932919

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
M.n.s. egyéb szórakozatási tevékenység”

A képviselı-testület ennek megfelelıen a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 2013.
május 1. napjától hatályos alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja.
A 124/2013. (III. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. április 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
Aranyszalma Alkotóház (4080 Hajdúnánás, Jókai u. 12. szám.) megvásárlására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, befogadja a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatát és annak megfelelıen teszi fel a határozati javaslatot szavazásra.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a berendezési tárgyakról
rendelkeznek-e valamiféle nyilvántartással.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, jelenleg nem, de az adás-vételt
megelızıen készülni fog leltár.
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Dombi György képviselı úr azt kérdezte, hogy az önkormányzat tulajdonrészét
képezı 4,5 millió forint beleszámít-e a vételárba.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az önkormányzat tulajdonrésze nem
számít bele az ingatlan vételárába, az elıterjesztésben szereplı összeget kell
megfizetni.
Buczkó József képviselı úr elmondta, ı örül annak, hogy ez az ingatlan az
önkormányzat tulajdonába kerül, hiszen ez a város kulturális örökségének része, amit
kötelességük megóvni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, hogy az ingatlanon elhelyezésre
kerülhetne egy tábla, amely Reszeginé Marika néni munkásságának állítana méltó
emléket a késıbbiekben.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

199/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza a hajdúnánási 4899
helyrajzi számú ingatlan 2059/2380 tulajdoni hányadának 23.000.000 Ft vételárért történı
megvásárlását, valamint a megvásárlandó ingatlanon álló épületek 500.000 Ft összegben
történı felújítását.
A képviselı-testület elhatározza, hogy a fenti ingatlanvásárlás és felújítás finanszírozására
10 %, azaz 2.350 eFt önerı mellett 21.150 eFt felhalmozási hitelt kíván felvenni a Magyar
Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 1.3. Turisztikai
intézményrendszer fejlesztése fejlesztési célja szerinti hitel keretében, a legjobb ajánlatott
adó hitelintézettıl, az alábbiak szerinti feltételekkel:
• a hitel futamideje: 10 év;
• türelmi idı: 2 év;
• rendelkezésre tartási idı: 1 év;
• a hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §
(4) bekezdése alapján figyelembe vehetı bevételek engedményezése a hitel
futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig, valamint ingatlanfedezet;
• kamaton kívül más díj nem számítható fel;
• bírálati szempont: a kamat mértéke.
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A képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen
kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi. Ingatlanfedezet
nyújtásáról a finanszírozó hitelintézettel folytatott tárgyalás alapján külön döntést hoz.
A képviselı-testület az önerıt az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet
rendelkezései alapján nyújtson be kérelmet az adósságot keletkeztetı ügylethez a Kormány
részérıl történı elızetes hozzájárulása iránt. A hozzájárulás megadását követıen
felhatalmazza a hitelszerzıdés aláírására.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak alapján
gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó értékbecslés
elkészíttetésérıl gondoskodjon, mely után felhatalmazza az adásvételi szerzıdés
megkötésére.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 15. - a rendeletmódosításra és
megkérésére
2013. június 30. - a hitelszerzıdés aláírására
2013. július 31. - értékbecslés elkészítésére
megkötésére

az

elızetes

és

adásvételi

hozzájárulás

szerzıdés

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Megoldás Kulcsa” Szociális Szövetkezet ügyvezetı elnökének kérelmére
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:
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200/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy az Új Széchenyi
Terv keretében kiírt TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1 azonosítószámú Szociális gazdaság
fejlesztése – Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia
régiókban c. pályázati kiírásra a „A Megoldás Kulcsa” Szociális Szövetkezet (4080
Hajdúnánás, Zrínyi u. 33.) pályázatot nyújtson be.
A képviselı-testület a projekt megvalósításához, illetve a „A Megoldás Kulcsa” Szociális
Szövetkezet (4080 Hajdúnánás, Zrínyi u. 33.) mőködéséhez anyagi támogatást nem
biztosít, azonban annak megvalósítását erkölcsileg támogatja.
Továbbá a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt nyilatkozat
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 6.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat
a Kormány rezsicsökkentére irányuló intézkedéseinek támogatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a határozati javaslat kiegészül a „FIDESZ
- Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt” szövegrésszel.
megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, egyetért az elhangzottakkal, de azt is át kellene
gondolni, hogy a magyarországi bérek helyzete nagyban hozzájárul ehhez a
helyzethez. Az európai uniós országokban lényegesen magasabb bérek vannak, amibıl
az emberek fedezni tudják a kötelezı szolgáltatások díjait, ami ebben az országban
képtelenség. Ez ellen is tenni kellene valamit.
Török István képviselı úr arról beszélt, ı is csak egyet tud érteni az elhangzottakkal,
ám a rezsicsökkentés lépéseit gondosan ki kell dolgozni és át kell gondolni. Irreálisan
nagy különbségek vannak szolgáltató és szolgáltató között, vigyázni kell, hogy
indokolatlan hátrány ıket se érje.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, az önkormányzat kötelezettsége is
bizonyos szolgáltatások biztosítása, így nem lehet csak egyszerően az ezekre
vonatkozó szerzıdéseket felmondani, mert azzal önmagukat is nehéz helyzetbe
hozzák.
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Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, a szolgáltatóknak is át kell gondolniuk
a jelenlegi helyzetet és a lehetıségeiket. Racionalizálni kell a költségeket és ennek
alapján csökkenteni a szolgáltatások díjait. Ez lehet a megoldás a jelenlegi helyzetre.
Dombi György képviselı úr elmondta, egyetért a rezsicsökkentéssel, de amikor az
önkormányzat saját vállalatáról van szó, mint például a Hulladékgazdálkodási Kft.,
akkor valóban át kell gondolni, hogy mi is lenne a jó megoldás.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, hogy ez nem lehet kérdés, a várost kell
képviselni, nem a vállalatot.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony ezzel kapcsolatban elmondta, Hajdúnánás egyben
kifizeti a szemétszállítási díjat, más városok nem és a cég be sem tudja hajtani ezeket.
Azon kellene az ottani vezetésnek elgondolkodni, hogy a kinnlevıségeiket hogyan is
hajtsák be, ami közel 200 millió forint, és akkor a 10%-os díjcsökkentés sem teszi
tönkre a vállalatot.
Tóth Imre képviselı úr azt a módosító javaslatot tette, hogy a határozati javaslatot
egészítsék ki az alábbi szövegrésszel: A Kormány szorgalmazza a stratégiai
ágazatokban az állami tulajdon arányának növelését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ez a cél nemes, a folyamat zajlik, azonban
ez a kérdés közel sem ilyen egyszerő.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, az elhangzott javaslatot csak
megerısíteni tudja. Magyarország Kormánya rengeteg olyan eljárást indított mellyel
állami tulajdonra tett szert, és ha a stratégiai ágazatokban nagyobb befolyása lenne,
akkor könnyebben meg lehetne oldani például a díjszabásokkal kapcsolatban
jelentkezı problémákat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, ez tulajdonképpen egy támogató
nyilatkozat véleménye szerint nem kellene a Tóth Imre képviselı úr által javaslatokkal
kiegészíteni, hanem az eredeti határozati javaslatot fogadják el a polgármester úr által
tett kiegészítéssel.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, támogatja az alpolgármester úr által
elhangzottakat és annak megfelelıen határozati javaslatot teszi fel szavazásra.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 fı
(Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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201/2013. (IV. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal a kiemelt
kormányzati céllal, hogy a rezsicsökkentés, azaz az energia szolgáltatás díjainak (földgáz,
villamos energia, távhı) csökkentése minden háztartásban érvényesüljön. Továbbá egyetért
a kilátásba helyezett rezsicsökkentés más szolgáltatókra történı kiterjesztésével valamint a
csökkentés mértékének növelésére irányuló szándékkal.
A képviselı-testület támogatja a FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt rezsicsökkentés védelmében indított országos
aláírásgyőjtési akcióját annak érdekében, hogy a szolgáltatók ne tudják meggátolni ezen
intézkedés megvalósulását.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl Magyarország Miniszterelnökét (1357
Budapest, Pf. 6.) értesítse.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 15.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr felhívta a figyelmet a május 4-én zajló emlékestre,
melyet a székely együttmőködés kapcsán rendeznek, mindenkit szeretettel várnak.
Kovács Zsolt képviselı úr azt kérdezte, lehet-e tudni, hogy a Köztársaság tér 8. szám
alatt milyen üzlet kerül kialakításra, mert a lakók folyamatosan kérdezik.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a kérelmezı bejelentési kötelezettséggel igen,
azonban engedélyezési kötelezettséggel nem járó tevékenységet kíván ott folytatni,
egy kávézó és fagyizó jellegő üzletet kíván ott mőködtetni. A bejelentési
kötelezettséget követıen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal két szakigazgatási
szerve fog ott helyszíni szemlét tartani, amennyiben hiányosságot tapasztalnak, nekik
van hatáskörük a szükséges intézkedések megtételére. A kereskedelmi hatóságnak
tájékoztatási kötelezettsége van továbbá a rendırség felé arról, hogy az üzletben
milyen tevékenységet kíván az üzemeltetı folytatni. Jelenleg a kérelem beadásra
került, az átalakítás folyik, de több információ nem áll rendelkezésükre.
Dombi György képviselı úr elmondta, május 4-én a Ligetben sport nap lesz, a Body
Club részvételével, ahová szeretettel várják az érdeklıdıket.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, május 1-jén a fürdıben ingyenes belépés
mellett színes programokkal várnak mindenkit.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését du. 13 óra 24 perckor bezárta
és zárt ülést rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

