JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus
27-én - kedden - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Oláh
Miklós, Kovács Zsolt, Buczkó József képviselık
A rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dombi György, Tóth Imre,
Szabóné Marth Éva, 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,
Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz Judit a szociális
csoport csoportvezetıje, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila
informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még:
a
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Horváth Tibor Gergely

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Kovács Zsolt képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Kovács Zsolt képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Kovács Zsolt képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 1 fı (Kovács Zsolt) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés szociális szövetkezetek megalapítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés szociális szövetkezetek
megalapítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, a létrehozott jogi személy szervezeti
apparátusa hogyan fog felépülni, valamint a mőködéséhez szükséges fedezet hogyan
lesz biztosítva.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, egyelıre csak a szövetkezet
vázát akarják megteremteni, a részletek kidolgozására csak a jövıben kerül sor. A
Belügyminisztérium pályázati forrást biztosít majd a szövetkezetek mőködéséhez.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, a Holdingnak lehet-e szerepe a
szövetkezetek mőködésében, megbízhatóak-e bizonyos feladatok ellátásával.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, lehetséges, hogy bizonyos feladatokat
majd a Holding lát el, de ahogy már mondta, a részleteket a késıbbiek folyamán
dolgozzák ki.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, mi indokolja, hogy polgármester úr legyen a
szövetség elnöke, mert véleménye szerint ez nem jó megoldás.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a gyakorlat ezt mutatja, ezért
gondolkodnak ık is ebben a megoldásban, de szívesen fogad más javaslatot is.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a szövetkezetek elnökeit majd holnap választja meg
az alakuló közgyőlés. Az elızetes egyeztetések alapján a határozati javaslatban azért is
alpolgármester úr az önkormányzat képviselıjeként, mert ha polgármester urat
megválasztják a elnöknek, úgy a hatályos jogszabályok alapján összeférhetetlenség
állna fenn, amit fel kell oldani. Tehát csak a határozati javaslatban szereplı
felhatalmazás elfogadása esetén lehet polgármester urat elnöknek megválasztani.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a szövetkezet mőködéséhez olyan
dolgok kellenek, amelyek jelenleg az önkormányzat tulajdonát képezik. Megkérdezte,
hogy ezek az eszközök, hogyan kerülnek át a szövetkezet használatába.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, az egyeztetések során természetesen erre a kérdésre is
kitértek. A közfoglalkoztatás során a megszerzett eszközökre az önkormányzatnak
fenntartási kötelezettsége van. Az eszközök tulajdonjogában így változás nem
történhet, de haszonkölcsön szerzıdéssel a szövetkezetek használatába kerülhetnek
ingyenesen. Ez az eszközállomány biztosíthatja a szövetkezet mőködését.
Kovács Zsolt képviselı úr azt kérdezte, hogy a megtermelt haszon visszafordítható-e
majd, ha letelik a 9 hónap.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, véleménye szerint visszafordítható, hiszen
ezeket a szövetkezeteket csak jövedelem termelı célra lehet létre hozni.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, honnan adódik majd a szövetkezet
munkaerı bázisa.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı azt javasolja, hogy a Start
munkaprogramban már résztvevı és ott helytálló emberek kerüljenek foglalkoztatásra.
Tisztában van azzal, hogy sok a negatív visszhang a Start esetében, de az
tagadhatatlan, hogy hasznot termeltek eddig a városnak. Errıl majd hamarosan egy
kimutatást is láthat a testület.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ı maga is jól ismeri a szövetkezeti világot és
támogatja az elıterjesztést, azonban azt javasolja, gondolják át a szövetkezet
elnökének kérdését. Véleménye szerint nem szerencsés, ha polgármester úr lesz az
elnök.
Dr. Juhász Endre képviselı úr elmondta, nem ért egyet Oláh képviselı úrral. Az
önkormányzat által ellátott tevékenységek kerülnek át a szövetkezethet és ezeket
polgármester úr látja át a legjobban.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a tagok listájában annyi változás történik,
hogy Dr. Horváth Tibor Gergely is szerepel majd a tagok között. Tisztában van azzal,
hogy zajlik a Start elleni hangulatkeltés a városban és próbálják befolyásolni az
embereket. 500 ember munkája van benne és a sikerét is mutatja az, hogy tavaly 16
legjobb önkormányzat között szerepeltek a lebonyolítás tekintetében.
A határozati javaslatban annyi módosítást javasol, hogy a határidı 24-e helyett 28-a
legyen.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 6 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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340/2013. (VIII. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy alapító tagként
részt vesz a Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális Szövetkezetben.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális Szövetkezetbe Hajdúnánás
Városi Önkormányzat mindenkori alpolgármesterét jelöli Hajdúnánás Városi
Önkormányzat képviselıjeként.
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet székhelyet létesítsen és azt a
cégbíróságon ekként bejegyeztesse a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatt,
továbbá - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1a) bekezdés
b) pont bc) alpontja alapján - hozzájárul ahhoz, hogy Szólláth Tibor, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat fıállású polgármestere a Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális
Szövetkezet ügyvezetı elnöke legyen.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális Szövetkezet melléklet
szerinti alapszabályát megismerte és felhatalmazza Dr. Juhász Endre László
alpolgármestert annak aláírására.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális Szövetkezetben a
Hajdúnánás Városi Önkormányzatra esı 3.000.000,- Ft vagyoni hozzájárulás összegébıl
1.000.000,- Ft-ot, továbbá az ügyvédi megbízás díját, bruttó 150.000,- Ft-ot az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó 2.000.000,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. augusztus 28.
folyamatos – költségvetésben történı tervezésre

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

341/2013. (VIII. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy alapító tagként
részt vesz a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezetben.
A képviselı-testület a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezetbe
Hajdúnánás Városi Önkormányzat mindenkori alpolgármesterét jelöli Hajdúnánás Városi
Önkormányzat képviselıjeként.
A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet székhelyet létesítsen és azt a
cégbíróságon ekként bejegyeztesse a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatt,
továbbá - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1a) bekezdés
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b) pont bc) alpontja alapján - hozzájárul ahhoz, hogy Szólláth Tibor, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat fıállású polgármestere a Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális
Szövetkezet ügyvezetı elnöke legyen.
A képviselı-testület a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezet melléklet
szerinti alapszabályát megismerte és felhatalmazza Dr. Juhász Endre László
alpolgármestert annak aláírására.
A képviselı-testület a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezetben a
Hajdúnánás Városi Önkormányzatra esı 10.000,- Ft összegő vagyoni hozzájárulást,
továbbá az ügyvédi megbízás díját, bruttó 150.000,- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. augusztus 28.

Kovács Zsolt
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát
és a képviselı-testület rendkívüli ülését du. 16 óra 35 perckor bezárta.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Kovács Zsolt
jegyzıkönyv-hitelesítı

