JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s
ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Buczkó
József, Török István, Kovács Zsolt, Oláh Miklós 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, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport csoportvezetıje,
Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı, dr. Molnár Anett
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Csiszár Ferenc 4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt.
38. szám alatti lakos

A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még három új napirendi pontot, amelyek a következık:
-

„Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságába Csiszár Ferenc József nem képviselı-testületi tagként történı
felvételérıl”

A fenti napirendet a meghívóban szereplı 1. napirend után javaslom megtárgyalni.
-

„Elıterjesztés a 45/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására”

-

„Elıterjesztés a „Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének bıvítése és korszerősítése” KEOP-7.1.0/11-20130019 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról”
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A fenti 2 napirendi pontot a meghívóban szereplı 21. napirend után, egymást követıen
javaslom megtárgyalni.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével, levételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés,
észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az ismertség szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Ötvös Attila képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Ötvös Attila képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
(Dombi György képviselı úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Ötvös Attila képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 1 fı (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságába Csiszár Ferenc József nem képviselı-testületi tagként történı
felvételérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

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

4.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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5.)

Elıterjesztés a közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 azonosító számú pályázathoz BM
EU Önerı Alapból támogatás igénylésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló
2013. évi kiegészítı támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Elıterjesztés az önkormányzat adósságállományának Magyarország 2013. évi
központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (9) bekezdése
alapján történı állam általi átvállalására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
11.) Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
Egészségügyi és Szociális, Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és
Ügyrendi, valamint Városfejlesztési Bizottságainak 2012. évben végzett
munkáiról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Igazgatási és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról
Elıadó:
Dr. Kiss Imre jegyzı
13.) Elıterjesztés a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének
vagyonátadási javaslatáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés a Családokat Segítı Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Dorogi u.
14. szám) kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
15.) Elıterjesztés a hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi körzet további
mőködtetésére vonatkozó pályázat kiírására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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16.) Elıterjesztés a hajdúnánási egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó
vállalkozási szerzıdések módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
17.) Beszámoló a Fizio-M Egészségügyi Kft. (4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 8.
szám) egészségügyi szolgáltató munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
18.) Elıterjesztés Hajdúnánás város kiskörúton belüli területén lévı utak forgalmának
szabályozására vonatkozó döntés meghozatalára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Elıterjesztés a Hajdúnánás, Dorogi út, Köztársaság tér és Ady Endre krt. közötti
szakaszán lévı parkolók telítettségi vizsgálatáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Elıterjesztés önkormányzati fıépítészi megbízás megkötésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat fıépítészi feladatainak ellátására
kiírandó pályázatról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
22.) Elıterjesztés a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
23.) Elıterjesztés a 45/2013. (I. 31.) számú
módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

Képviselı-testületi

Határozat

24.) Elıterjesztés
a
„Hajdúnánás-Hajdúdorog
szennyvízhálózatának
és
szennyvíztisztító telepének bıvítése és korszerősítése” KEOP-7.1.0/11-20130019 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
25.) Elıterjesztés Katóné Pálfi Anikó (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. I./7. szám)
kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
26.) Elıterjesztés közfoglalkoztatás keretében történı nyúltenyésztéshez szükséges
beszerzések forrásának biztosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
27.) Elıterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljáró szolgáló
helyiségek további hasznosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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28.) Elıterjesztés Kovács Lászlóné (4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. D fszt.
2. szám) kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
29.) Elıterjesztés Józsi Antal Zoltánné (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám)
kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
30.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

adott

31.) Különfélék
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta
tovább a munkát.)
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Ötvös Attila képviselı úr azt kérdezte, milyen eredményre vezetett a GE vezetıivel
folytatott tárgyalás.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tavaly kezdtek el tárgyalni arról, hogy a
Tungsram régi ingatlanát hasznosítanák, ha lenne befektetési szándék. Idén újabb
tárgyalásra került sor, amikor is azt kérdezték, miként kívánja az önkormányzat
hasznosítani a területet. Amennyiben közösségi térként, úgy nincs lehetıség az
átadásra. Ipari területként azonban sor kerülhet bizonyos ingatlanrészek átadására.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságába Csiszár Ferenc József nem
képviselı-testületi tagként történı felvételérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

347/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás,
Korponai utca 51. szám alatti egykori lakos, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottságának nem képviselı-testületi tagjának halálára való 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. § (2) bekezdésében
foglaltakra tekintettel az Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselı-testületi tagjává
Csiszár Ferenc József
Hajdúnánás, Széchenyi krt. 38. szám alatti lakost
választja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésével kapcsolatos intézkedések
megtételérıl és a bizottság új tagja részére a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

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

348/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 323/2010. (X. 13.) számú
Képviselı-testületi Határozatnak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsorára
vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:
elnök:
Dr. Kis Ágnes
tagok:
Ötvös János Attila
Török István
nem képviselı
tagok:
Hódos Antal
Csiszár Ferenc József

Hajdúnánás, Bajcsy-Zs. utca 2. szám 2. ajtó
Hajdúnánás, Munkácsy M. u. 5. szám
Hajdúnánás, Bocskai u. 84. szám

Hajdúnánás, Vörösmarty u. 8. szám
Hajdúnánás, Széchenyi krt. 38. szám

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésével kapcsolatos intézkedések
megtételérıl és a bizottság új tagja részére a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.
Felelıs:

Szólláth Tibor polgármester
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Határidı: 2013. szeptember 30.

Szólláth Tibor polgármester úr ezután kivette az esküt Csiszár Ferenctıl.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK 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.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
24/2013. (IX. 20.)
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 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
E rendelet 2013. szeptember 25-én lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
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Hajdúnánás, 2013. szeptember 12.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. szeptember 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
1. melléklet a 24 /2013. (IX. 20.)
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
552001
562912
562913
680001
680002
749050
800000
813000
841112
841133
841154
841163
841192
841402
841403
841901
841902
841908

Szennyvíz győjtése, 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
Üdülıi szálláshely-szolgáltatás
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
Önkormányzati jogalkotás
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
Fejezeti és általános tartalék elszámolása
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841911
841912
841913
842155
842428
842531
851000
853000
854314
856011
856091
856099
873012
882117
882122
882123
882124
882203
889101
889921
889924
889943
889967
890301
890302
890441
890442
910203
910302
910501
931102
931201
931301

Forgatási célú finanszírozási mőveletek technikai elıirányzata
Befektetési célú finanszírozási mőveletek
Támogatási célú finanszírozási mőveletek
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Bőnmegelızés
Polgári védelem ágazati feladatai
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Szociális ösztöndíjak
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
Szakképzési és felnıttképzési támogatások
Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
Idıskorúak átmeneti ellátása
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Köztemetés
Bölcsıdei ellátás
Szociális étkeztetés
Családsegítés
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Mozgáskorlátozottak gépjármő-szerzési és átalakítási támogatása
Civil szervezetek mőködési támogatása
Civil szervezetek program és egyéb támogatása
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkozatása
Múzeumi kiállítási tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
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 szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselı-testületének
25/2013. (IX. 20.) 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
4.210.635 eFt
b) bevételét
4.210.635 eFt
fıösszeggel állapítja meg, 138.491 eFt felhalmozási és 366.380 eFt mőködési
hitelfelvétel mellett az 1. melléklet szerint.
(2)

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

3.548.755 eFt, ebbıl
2.897.248 eFt
651.507 eFt
3.746.109 eFt, ebbıl
2.715.203 eFt
1.030.906 eFt
197.354 eFt, ebbıl
182.045 eFt
379.399 eFt
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(3)

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

szolgáló

elızı

évek

aa) az önkormányzati intézmények pénzmaradványa mőködési célra:
34.921 eFt
ab) a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa mőködési célra:
1.513 eFt
ac) 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:

504.871 eFt, ebbıl
138.491 eFt
366.380 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) mőködési hitelek kiadásai:

464.526 eFt, ebbıl
98.146 eFt
366.380 eFt

c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát
e) a támogatásértékő felhalmozási kiadások elıirányzatát
f) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
g) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
h) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
k) felhalmozási célú hitel törlesztése elıirányzatát
l) mőködési célú hitel törlesztése elıirányzatát
l) a tartalékok fı összegének elıirányzatát
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

661.880 eFt
464.526 eFt
197.354 eFt
1.049.235 eFt
210.948 eFt
860.006 eFt
8.246 eFt
1.187 eFt
301.338 eFt
79.156 eFt
216.375 eFt
492.608 eFt
383.205 eFt
98.146 eFt
366.380 eFt
143.805 eFt

40.723 eFt
9.332 eFt
15.000 eFt
4.000 eFt
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bd) céltartalék elkülönített lakásalapra
be) felhalmozási céltartalék
összeggel állapítja meg.”

62.718 eFt
12.032 eFt

2. § Az Ör. 1. és 3-10. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete szerinti 1. és 3-10. melléklet
lép.
3. § E rendelet 2013. szeptember 20-án lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. szeptember 12.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. szeptember 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a közterület
használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 30.) 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.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, nem sőrőn fog olyan eset elıfordulni,
hogy a városban filmet forgatnak, de azt tudni kell, amennyiben ilyen irányú kérelmet
terjeszt bárki elı, azt a Kormányhivatal bírálja el, azonban a bevétel a várost illeti.
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 rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselı-testületének
26/2013. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelete
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a közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a mozgóképrıl szóló 2004. évi II. törvény
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következıket rendeli el:
1. §
A közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) a következı 15/A-15/B §-okkal egészül ki:
„15./A § (1) A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerzıdés abban az
esetben hagyható jóvá, ha a kérelmezı a következı feltételek teljesítését vállalja a
hatósági szerzıdésben:
a) az eredeti állapot helyreállítását,
b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán
tartását,
c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,
d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással
kapcsolatos lényeges információkról,
e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztatót megjelentetését a helyi médiában,
f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését,
beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is, és
g) a filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival
történı megközelítésének biztosítását.
(2) A filmforgatási célú közterület-használat legfeljebb 1000 m2 területre és egy hét
idıtartamra adható, amely idıtartam egy alkalommal legfeljebb egy héttel
meghosszabbítható.
(3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú közterület-használat nem
engedélyezhetı. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti idıtartamra
vonatkozhat. Éjszakai forgatás csak akkor engedélyezhetı, ha a forgatandó film
éjszakai jelenetet tartalmaz. Az éjszakai forgatást a közterület –használati kérelem
alkalmával jelezni kell.
(4) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási
helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg az 8000 m2
területet.
E rendelet szempontjából turisztikailag kiemelt közterület: Köztársaság tér, a
Kossuth, Dorogi, Bocskai és Hunyadi utcák kiskörúton belüli szakasza, Fürdı utca.
15./B. §. (1) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezınek nem felróható, valamint a rendkívüli
természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy

744
helyreállítást követı 10 munkanapon belül biztosítja újra az önkormányzat a közterületet
olyan idıtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.
(2) A filmforgatás céljából történı közterület-használat csak a díjnak egy összegben az
önkormányzat számlájára történı megfizetését követıen kezdhetı meg.
(3) Mentes a közterület-használati díj alól:
a) az önkormányzat megrendelésére készülı film forgatása,
b) a városról turisztikai célból készített film forgatása,
c) filmmővészeti oktatási intézmény hallgatója vizsgafilmjének forgatása,
d) a városi ünnepségeken, rendezvényeken készített felvétel forgatása, tudományos,
ismeretterjesztést szolgáló felvétel forgatása,
e) 500 m2 közterület használatot el nem érı forgatás, vagy
f) az 1 óra idıtartamot el nem érı forgatás.
(4) Meg kell tagadni a hatósági szerzıdés jóváhagyását annak a kérelmezınek, akinek a
közterület-használati szerzıdése a kérelem benyújtását megelızı egy éven belül
jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szőnt meg, vagy
jóváhagyott hatósági szerzıdésétıl eltérıen szabálytalanul használata a közterületet.
(5) A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggı, törvényben meghatározott és
jelen rendeletben foglalt döntési jogköröket a polgármester gyakorolja.”
2.§ Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2013. október 1-én lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2013. szeptember 12.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2013. szeptember 20.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

349/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei
2013. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselı-testület felhívja a gazdálkodás felelıs vezetıit az év hátralévı részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási elıirányzatok rendeltetésszerő és
takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az ÉAOP-4.1.1/A11-2012-0034 azonosító számú pályázathoz BM EU Önerı Alapból támogatás
igénylésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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350/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok és az
önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez
nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet alapján pályázat benyújtását
határozza el a „Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával”
címő, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 azonosító számú pályázat útján a 4080 Hajdúnánás,
Magyar u. 104. szám alatt megvalósuló fejlesztés saját forrásának kiegészítésére.
A képviselı-testület a fejlesztés pénzügyi forrásainak összetételét és ütemezését az alábbiak
szerint hagyja jóvá (Ft-ban):

Év

2012-2013.
2014.
Összesen

Támogatás

Saját erı

Uniós
támogatással
elismert
beruházás
összege

Uniós
támogatással
el nem ismert
beruházás
összege,
további saját
erı

Uniós
támogatással
elismert és el
nem ismert
beruházás
összege
összesen

8 349 804

439 463

8 789 267

0

8 789 267

111 650 196

5 876 326

117 526 522

19 374 108

136 900 630

120 000 000

6 315 789

126 315 789

19 374 108

145 689 897

A képviselı-testület a 6.315.789,- Ft saját forrást, továbbá a maximális pályázati támogatáson
felüli szükséges saját forrást, azaz 19.374.108,- Ft-ot, mindösszesen 25.689.897,- Ft-ot a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati
tulajdonú lakások értékesítésébıl képzıdött, elkülönített számlán kezelt bevételek terhére
biztosítja.
A képviselı-testület a BM EU Önerı Alapból 2.526.316,- Ft összegő támogatás igénylését
határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, valamint az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérıl szóló, 17/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelettel módosított 4/2013. (II.
15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelı módosításáról gondoskodjon, továbbá
felhatalmazza a szükséges nyilatkozat megtételére.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. szeptember 30. - a rendelet módosítására
2013. október 01.
- a pályázat benyújtására
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Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a helyi
önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı
támogatásra vonatkozó igény benyújtására
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.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, hogy milyen jogcímre nyújtják be a
pályázatot.
Kiss György irodavezetı elmondta, a jogszabályban felsorolt lehetıségeket
összevonva egy általános pályázatot adnak be.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, hogy ezzel tulajdonképpen mind a
3 jogcímre pályáznak.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, december 20-ig együttesen döntenek a
pályázatokról, ez egy jó esély az önkormányzatnak, amit ki kell használni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, igyekeznek a jogszabály alapján
lehetséges legnagyobb összeget megpályázni.
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:

351/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország
2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pont IV.
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok
mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásáról szóló 39/2013.
(VII. 31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
mőködıképessége megırzését szolgáló 2013. évi kiegészítı támogatásra.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzat
adósságállományának
Magyarország
2013.
évi
központi
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (9) bekezdése alapján történı
állam általi átvállalására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

352/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Magyarország
2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (9) bekezdése
alapján írásos engedélyt ad a hitelezıknek, hogy kezdeményezhessék az államháztartásért
felelıs miniszternél az önkormányzat 2012. december 31-ei adósságából az átvállalást
követıen fennálló adósságállománya állam általi átvállalását, az alábbiakban felsorolt
hitelekre vonatkozóan:
Hitelezı/Szerzıdés azonosító:
1.

OTP Bank Nyrt.

Tıkeállomány:
(2013. szeptember 30-án várható)
20.462.181,- Ft

Ö-3800-2005-004400/2
2.

OTP Bank Nyrt.

184.905.600,- Ft

1-2-10-3800-1116-4
3.

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet
R-OKIF/035130/2011/HAJDÚD/KOKC/001

4.232.554,- Ft
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4.

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet

6.163.364,- Ft

R-OKIF/035132/2011/HAJDÚD/KOKC/001
5.

Budapest Autófinanszírozási Zrt.

1.180.413,- Ft

BCCU08/017441
Felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a jogszabályi környezet változatlan marad a
fentieknek megfelelıen az írásos engedély megadására, valamint kéri, hogy a hitelezıknek
javasolja a fennálló adósságállomány állam általi átvállalásának kezdeményezését.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának 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.)
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:

353/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 2013.
október 1-jétıl hatályos alapító okiratát a melléklet szerinti egységes szerkezetben, az
alábbi módosításokkal fogadja el:
• Az „4. Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” pontban az alábbiak törlésre
kerülnek:
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„790000
841907

Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel”

• Az „4. Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” pont kiegészül az alábbiakkal:
„841913

Támogatási célú finanszírozási mőveletek”

Ezzel egyidejőleg a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 107/2013. (III. 07.) számú
Képviselı-testület Határozattal jóváhagyott, 2013. március 1. napjával hatályos alapító
okirata hatályát veszti.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Egészségügyi és Szociális, Mővelıdési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és Ügyrendi, valamint Városfejlesztési
Bizottságainak 2012. évben végzett munkáiról
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 javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:

354/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi;
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és Szociális; valamint
Városfejlesztési Bizottságainak a 2012. szeptember – 2013. augusztus havi munkájáról
szóló beszámolókat megismerte és azokat elfogadja.
Felelıs: Határidı: -
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Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kiss Imre jegyzı

Beszámoló a
Igazgatási és

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.)
(Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 11 fıvel folytatta tovább a munkát.)
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 az alábbi határozatot hozta:

355/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
és Okmányirodájának 2011-2012. évi munkájáról és ügyintézésérıl szóló beszámolót
megismerte és azt elfogadta.
Felelıs: Határidı: -

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási
javaslatáról
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.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elhangzottaknak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:

356/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúsági Többcélú Kistérségi
Társulás és munkaszervezetének a Hajdúsági Kistérségi Iroda vagyonának átadási
javaslatát a határozat melléklete szerint Hajdúdorog Város Önkormányzatának elıkészítése
alapján elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az érintetteket tájékoztassa.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Családokat Segítı Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elhangzottaknak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:

357/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
Családokat Segítı Alapítvány a korábbi székhelyérıl, a 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
szám alól székhelyét áthelyezze a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi
Bölcsıde intézmény elhelyezésére szolgáló 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanra.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kuratórium elnökét a testület döntésérıl tájékoztassa.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a hajdúnánási
I. számú házi gyermekorvosi körzet további mőködtetésére vonatkozó pályázat
kiírására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, minél hamarabb ki kell írni a
pályázatot a praxisjog elnyerésére, hogy az érintett körzet kérdését rendezni tudják.
Kovács Zsolt képviselı úr megköszönte Dr. Jakab Mátyás munkáját, aki több
évtizeden át gyógyította a gyerekeket a városban.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több 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:

358/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a területi ellátási kötelezettséggel
mőködı hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi körzet további mőködtetésére, az önálló
orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 2. §-a szerinti praxisjog térítésmentes
átruházására a melléklet szerinti pályázat kiírását határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy pályázat kiírásáról, valamint a pályázati határidı lejártát
követıen az értékeléshez kapcsolódó új elıterjesztés elıkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 12. - a pályázat kiírására,
2013. október 31.
- a pályázat értékelésére.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
pályázatot hirdet
házi gyermekorvosi praxis betöltésére
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A praxis ellátásának módja:
A hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történı mőködtetése
területi ellátási kötelezettséggel, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel,
valamint a térítésmentes sürgısségi ellátásban, szükség esetén pedig a központi ügyeleti
feladatokban való közremőködéssel.
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú
lakosságának ellátására vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma 603 fı. Az
iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok vonatkozásában – külön megállapodás alapján – 700 fı
(óvodás és általános iskolás gyermekek) ellátása.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerzıdés megkötése útján
szerezhetı meg.
A feladat ellátásának helye:
Városi Rendelıintézet
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.
Pályázati feltételek:
- büntetlen elıélet,
- cselekvıképesség,
- csecsemı- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı, illetve letelepedett státusz,
- az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a
fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben elıírt feltételek megléte,
- a praxisengedély jogszabályban elıírt feltételei meglétének az illetékes járási népegészségügyi
intézet általi igazolása,
- a praxis vállalkozói formában történı mőködtetése,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arról szóló postai feladóvevény másolata,
- részletes szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz,
- szakmai gyakorlatot igazoló irat másolati példánya,
- a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve
társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat
hiteles másolata),
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
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- hatóság részérıl kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei
fennállnak,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul
annak nyilvános tárgyalásához.
A praxis finanszírozása:
A praxist betöltı és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár között közvetlenül megkötendı
finanszírozási szerzıdés alapján, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiutalt
finanszírozási összeg.
A pályázat benyújtásának határideje:

2013. október 15.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Hajdúnánás Városi Önkormányzathoz (cím: 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.) kell benyújtani. A borítékra kérjük feltüntetni a 14873-3/2013. hivatkozási
számot.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követı soros képviselı-testületi ülés.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
A jogviszony idıtartama:
A feladat-ellátási szerzıdés határozatlan idıtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerzıdés megkötését követıen az egészségügyi tevékenység folytatására
vonatkozó jogerıs mőködési engedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
megkötött finanszírozási szerzıdés hatályba lépésének napja, de legkésıbb 2014. január 1.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.oali.hu
2013. szeptember 12.
www.hajdunanas.hu 2013. szeptember 12.
Hajdúnánás, 2013. szeptember 4.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
hajdúnánási egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó vállalkozási szerzıdések
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az elıterjesztéshez plusz anyag került
megküldésre.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, jól érti-e, hogy továbbra is van ügyeleti
kötelezettsége a háziorvosnak, de jelenleg másként látjuk el és, ha esetleg a külsı
szolgáltatóval megszőnik a szerzıdés, akkor a háziorvosokra száll át automatikusan a
kötelezettség.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a területi ellátásért felelıs
háziorvosok ügyeleti ellátásra kötelezhetıek, ezért is maradt ez benne a szerzıdésben.
Véleménye szerint ez így célszerő és semmiképpen nem venné ki ezt a pontot a
szerzıdésbıl.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, azáltal, hogy külsı szolgáltató látja el az
ügyeleti feladatokat, a rendelési idık is módosultak. Érdemes tudatni a lakosokkal,
hogy hétköznap így este 6 óráig mindig van rendelés a rendelıintézetben.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több 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:

359/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás
biztosítására megkötött területi ellátási kötelezettséggel járó hét felnıtt háziorvosi, négy
házi gyermekorvosi, valamint négy fogorvosi körzet mőködtetésére vonatkozó vállalkozási
szerzıdést 2013. október 1-tıl a következıkkel módosítja:
1.) A szerzıdés megnevezése vállalkozási szerzıdésrıl „feladat-ellátási „szerzıdésre
módosul.
2.) A szerzıdések rendelési idıre vonatkozó pontjának elsı mondata helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A vállalkozás a tevékenység ellátását végzı orvos közremőködésével, a megbízó
önkormányzat által elızetesen elfogadott és a mőködést engedélyezı hatóság által kiadott
mőködési engedélyben foglalt rendelési idı betartásával biztosítja a rendelést.
A rendelési idı jelen körzet esetében az alábbi:
Hétfı:
Kedd:
Szerda:
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Csütörtök:
Péntek:
A rendelési idınek az engedélyezı hatóságnál történı módosítására a polgármester
elızetes jóváhagyásával kerülhet sor.”
3.) A szerzıdések 1. pontja a felnıtt háziorvosok és a házi gyermekorvosok
vonatkozásában az alábbi mondattal egészül ki:
„A Megbízott egészségügyi szolgáltató saját döntése szerint, külön szerzıdésben foglalt
feltételek alapján vesz részt az önkormányzat területén mőködı, az Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft. által mőködtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban.”
4.) „A kártérítésre akkor kerülhet sor, ha a szerzıdésben foglalt kötelezettségeket a felek
nem teljesítik, illetve a szerzıdés jogellenesen kerül megszüntetésre. A kártérítés mértéke a
praxisnak a módosítást megelızı naptári évre vonatkozó finanszírozásának két havi
átlagában kerül megállapításra.”
Felkéri a polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátásra vonatkozó vállalkozási
szerzıdések 1-4. pont szerinti módosításáról, valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.), továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve (4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.)
értesítésérıl a szerzıdésmódosítások megküldésével gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Fizio-M
Egészségügyi Kft. (4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 8. szám) egészségügyi
szolgáltató munkájáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
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 az elhangzottaknak megfelelıen.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:
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360/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Fizo-M
Egészségügyi Kft. (4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 8. szám) egészségügyi
szolgáltatónak a 4403-7/2012. évi egészségügyi ellátási szerzıdése 16. pontjában foglalt és
a vállalkozás által megküldött - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006.
évi CXXXII. törvény 2/F. § b) pontja szerinti - éves beszámolót és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Fizio-M Kft.-nek (4080 Hajdúnánás,
Nikodemusz u. 8. szám) a határozatban foglaltakról történı értesítésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánás város kiskörúton belüli területén lévı utak forgalmának szabályozására
vonatkozó döntés meghozatalára
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 azt a módosító javaslatot tette, hogy a határozati
javaslat 4.c „B” alternatívájában a „Kölcsey u. 3. házszámtól Dorogi utcai
keresztezıdéséig” szövegrész helyett a „Kölcsey u. 21. házszámtól Dorogi utcai
keresztezıdéséig” szövegrész szerepeljen.
Kissné Barta Piroska irodavezetı ismertette az elıterjesztést.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, a sütıipari vállalattal történt-e
egyeztetés abban az ügyben, hogy az érintett útszakasz maradjon-e kétirányú, továbbra
is ragaszkodnak-e ehhez.
Kissné Barta Piroska irodavezetı elmondta, a sütöde értesítve lett a tervezett
változtatásokról, de ezekre észrevétel a mai napig nem érkezett. Arról azonban
tájékoztatták az önkormányzatot, hogy amennyiben rájuk nézve kedvezıtlen
szabályozásról dönt a testület, úgy a fellebbezési jogukkal élni fognak.

759

Oláh Miklós képviselı úr azt a módosító javaslatot tette, hogy a 30 km/órás zónába a
Reviczky utca is kerüljön bele. Másik javaslata Csokonai utca egyirányú forgalmának
megfordítása.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elhangzott módosításoknak
megfelelıen, figyelembe véve a Városfejlesztés és Gazdálkodási Bizottság javaslatát
is.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosításokkal
11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

361/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testület a közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.
törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi közutak forgalomszabályozásáról az alábbiak
szerint dönt:
1. 30 km/h sebességő „korlátozott sebességő övezet” –et s kiskörúton belül jelöl ki.
2. Lakó-pihenı övezet (Ady-Mártírok lakótömb) határát új táblák kihelyezésével
egyértelmősíti.
3. 5,5 tonna tömeget meghaladó jármővek behajtását a kiskörúton belül - az Iskola utcára
és a Szeles térre kiterjesztve – kitiltja.
4. A kiskörúton belül egyirányú forgalmi rendet vezet be az alábbi utcákban
a) Az Óvoda utcában a Hunyadi utca felıli irányból a Bocskai utcát és a
Bartók Béla krt-at összekötı utcaszakaszig terjedıen,
b) A Nikodémusz István utcában a Dorogi utca felıli irányból, a Kisfaludy
utca keresztezıdéséig,
c) A Kölcsey utcában a Kazinczy F. utca felıli irányból a Kölcsey utca 21.
házszámtól a Dorogi utca keresztezıdéséig
d) A Tinódi utcában a Kölcsey utca felıli irányból,
e) A Széchenyi krt-on Bocskai utca felıli irányból a Dankó Pista utca
keresztezıdésétıl a Kölcsey utcai keresztezıdésig tartó utcaszakaszon,
f)

A Dankó Pista utcában a Kazinczy utcai keresztezıdés felıl,

g) A Kisfaludy utcában a Bocskai utca felıli irányból, kivéve, Csokonai utcai
keresztezıdéstıl a Bocskai utca keresztezıdéséig
5. A Csokonai utcán meglévı egyirányú forgalmi rendet ellenkezı irányú forgalmi
renddé módosítja.
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A határozatban foglalt forgalomszabályozás 2013. október 15-ei határidıvel kerüljön
bevezetésre.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozatban szereplı
forgalomtechnikai változások bevezetésével járó 205 eFt keretösszegő költséget az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések megtételérıl,
továbbá a lakosság kiértesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
forgalmi rend változás kitáblázására: 2013. október 15.
lakosság kiértesítésére:
2013. szeptember 18.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás, Dorogi út, Köztársaság tér és Ady Endre krt. közötti szakaszán lévı
parkolók telítettségi vizsgálatáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, a legnagyobb forgalom piaci napokon van, amikor
is az árusok a Mártírok utcai parkolókat teljesen igénybe veszik és a lakók nem tudják
azokat használni. A legnagyobb telítettség a 21-25. szám alatt van.
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 az alábbi határozatot hozta:

362/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte körforgalomtól a
Dorogi u.- Ady E. krt. keresztezıdéséig terjedı szakaszra a Hajdú-Via Útépítı és Tervezı
Kft. által a fizetı parkolóhelyek kialakítása céljából készített 039/13 tervszámú, telítettség
számítási dokumentációt, melynek alapján a fizetı parkolás rendjérıl szóló 1/2008. (I. 28.)
Önkormányzati Rendeletet nem módosítja, újabb fizetı parkolóhelyeket nem jelöl ki.

761
Felelıs:
Határidı: -

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés önkormányzati
fıépítészi megbízás megkötésére
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.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, ez egy új szerzıdés, amelyben a
feladatok a jogszabályoknak megfelelıen pontosításra kerültek.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:

363/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a fıépítészi
tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a településképi véleményezési
és településképi bejelentési eljárásról szóló 21/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet
elıírásait figyelembe véve Boruzs Bernáttal (4225 Debrecen-Józsa, Unokakert u. 6. szám)
alatti lakossal, az önkormányzati fıépítészi feladatkör ellátására 2013. szeptember 1 -2013.
december 31-ig tartó idıszakra a határozat mellékletét képezı megbízási szerzıdést köti.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati fıépítész
feladatkör ellátására vonatkozó megbízási szerzıdés alapján a 2013. évet terhelı 4 havi
megbízási díj összegét és annak járulékát, összesen 348 eFt-ot az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés megkötésére és felkéri, hogy a
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl, valamint az önkormányzat 2013.
évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. szeptember 12.
- a szerzıdés módosítás megkötésére
2013. november 30.
- a költségvetési rendelet módosítására
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IKTSZ:
MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS
ÖNKORMÁNYZATI FİÉPÍTÉSZI FELADATKÖR ELLÁTÁSÁRA
Amely létrejött egyrészrıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám, képviseletében: Szólláth Tibor polgármester), mint Megbízó, másrészrıl
BORUZS BERNÁT (szül.: Hajdúszoboszló, 1930. 05. 09., an.: Vass Julianna, adószám: 8231381597,
TAJ szám: 004944050), 4225 Debrecen-Józsa, Unokakert u. 6. szám alatti lakos, mint Megbízott – a
továbbiakban együttesen: Szerzıdı Felek – között az alábbiak szerint:
1. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy jelen szerzıdés tárgya Hajdúnánás Város önkormányzati
fıépítészi feladatkör ellátása, az önkormányzati fıépítészi tevékenység ellátásának részletes
szakmai szabályairól és feltételeit megállapító a fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009
(IX. 15.) Korm. rendelet elıírásai, továbbá azon szakmai jogszabályok alapján, amelyek
alkalmazásával a városi fıépítészi feladatkörbe tartozó Település Rendezési Terv
elıkészítésével összefüggı feladatok ellátása tartozik:
Önkormányzati fıépítész feladata:
a) az állami fıépítésszel és az érintett önkormányzatok fıépítészeivel együttmőködve
elısegíti az illetékességi területét érintı területrendezési és településszerkezeti tervek
összhangjának kialakítását,
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól
évente tájékoztatást ad,
c) közremőködik a kulturális örökség védelmérıl szóló törvényben foglaltakkal, valamint a
kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben
foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és
építészeti arculatának alakítását,
e) közremőködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására,
a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülı költség
megállapítására vonatkozó helyi szabályok elıkészítésében,
f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó
területi és települési információs rendszerek kialakításában és mőködtetésében,
g) szükség esetén javaslatot tesz az egyes tervek illetékes tervtanácsnál történı bemutatásra.
h) gondoskodik a helyi tervtanács vagy a településképi eljárások döntéseinek
nyilvántartásának vezetésérıl, és abból adatokat szolgáltat az állami fıépítésznek,”
„i) közremőködik a települési önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelmérıl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában:
ia) településképi véleményezési és településképi bejelentési véleményezési eljárásokhoz
fıépítészi véleményt ad,
ib) településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásokhoz konzultációt
végez, valamint elızetes tájékoztatást ad az egyes ingatlanfejlesztési és településrendezési
kérdésekben.”
A települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának
elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggı következı feladatok:
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a) döntésre elıkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési
megbízás feltételeit és követelményeit,
b) elkészíti az elızetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett
állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett
egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyérıl, céljáról, várható
eredményérıl,
c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttmőködik a tervezıkkel
és képviseli az önkormányzat érdekeit,
d) szervezi és irányítja az Étv.-ben elıírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a
településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
e) a véleményezési eljárás befejezését követıen a beérkezett észrevételek
figyelembevételével döntésre elıkészíti a településrendezési eszközöket,
f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetésérıl, illetıleg szükség
szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési
eszközökrıl, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történı
közzétételérıl,
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
i) elıkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását,
és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggı
nyilvántartás vezetésérıl,
j) javaslatot tesz az illetékes tervtanácson szükséges bemutatásra vonatkozóan,
k) részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az
önkormányzatok
ingatlanvagyon-gazdálkodási
programjának
elkészítésében
és
egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintı részeinek
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak
az elızıekkel kapcsolatos döntéseinek elıkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
2. Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy Megbízott a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatalnál 2013. szeptember 12. napjától 2013. december 31. napjáig havi 70.000.-Ft, azaz
hetvenezer forint/hó megbízási díj ellenében látja el az 1.) pontban meghatározott feladatokat.
A feladatellátás hetente egy alkalommal, összesen heti 8 órában történik. Szerzıdı Felek
megállapodnak, hogy a megbízási díj megfizetése negyedéves bontásban kerül kifizetésre a
Megbízottnak.
3. Az 1.) pontban meghatározott feladatok elvégzését a Városfejlesztési ás Gazdálkodási Iroda
irodavezetıje igazolja.
4. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Megbízott a feladat ellátásához a pályázati anyagban
dokumentáltak szerint a szükséges jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezik. Felek
rögzítik továbbá, hogy Megbízott a munka végzését saját maga látja el, teljesítési segédet a
Megbízó hozzájárulásával igénybe vehet.
5. Szerzıdı Felek rögzítik továbbá, hogy Megbízott jelen jogviszonyon túl öregségi nyugdíjban
részesül.
6. Szerzıdı Felek jelen szerzıdést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt saját kezőleg írták alá. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
megbízási szerzıdésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A felek a szerzıdést elolvasás után helybenhagyólag írják alá.

764
Hajdúnánás, 2013. szeptember 12.
Boruzs Bernát
megbízott

Szólláth Tibor
polgármester

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Kiss Imre jegyzı

Kiss György

..................................................

..................................................

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Hajdúnánás Városi Önkormányzat fıépítészi feladatainak ellátására kiírandó
pályázatról
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 elmondta, az elıterjesztéshez plusz anyag került
megküldésre.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az elhangzottaknak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:

364/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerinti pályázatot ír ki a
fıépítészi feladatok a város közigazgatási területére kiterjedı illetékességgel való
ellátására.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet elıírásait figyelembe véve a pályázatot kiírja az önkormányzati fıépítészi
feladatkör ellátására, majd a lefolytatott pályázati eljárást követıen, a Városfejlesztési
Bizottság javaslatát figyelembe véve a megbízási szerzıdést megkösse.
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Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013.szeptember 23.
- a pályázat kiírására
2013. november 30.
- a megbízási szerzıdés megkötésére
Pályázat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat fıépítészi feladatainak
megbízási szerzıdés keretében történı ellátására

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a fıépítészi tevékenységrıl szóló
190/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján pályázatot ír ki Hajdúnánás Városi Önkormányzat
fıépítészi feladatkör betöltésére az alábbi feltételekkel:
Az önkormányzati fıépítész által ellátandó feladatok:
A fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX.
10-11. §-aiban foglaltak alapján.

15.)

Korm.

rendelet

8.

§-ában

és

A feladatkör betöltésének feltételei:
−

magyar állampolgárság,

−

cselekvıképesség,

−

büntetlen elıélet,

−

szakirányú felsıfokú végzettség:
•

építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékő
szakképzettség, vagy

•

településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles településmérnök, vagy azzal
egyenértékő szakképzettség,

− fıépítészi vizsga,
− legalább ötéves szakmai gyakorlat,
− a szakterületnek megfelelı tartalmú továbbképzési kötelezettség vállalása,
− a fıépítészi tevékenységrıl szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) és (3)
bekezdéseiben leírt összeférhetetlenségi körülmények hiánya és
− az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
vagyonnyilatkozat megtételének írásbeli nyilatkozattal történı vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
− részletes szakmai önéletrajz,
− 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
− iskolai végzettségrıl szóló okirat hiteles másolata,
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− fıépítészi vizsga meglétének/vagy a vizsga alóli mentesség igazolása,
− szakmai gyakorlat igazolása,
− a pályázó alábbiakról szóló nyilatkozatai:
•

a megbízás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményezı körülmény nem áll fenn,
illetve azokat a pályázó a megbízás idıpontjáig megszünteti,

•

az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény
vagyonnyilatkozati kötelezettségének a pályázó eleget tesz,

•

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy ötévenként szakmai továbbképzésen vesz részt,

•

a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázatát az elbírálásában résztvevı
személyek megismerjék és

− a feladat ellátására vonatkozó árajánlat.
A megbízáshoz járó megbízási díj és egyéb járandóságok, foglalkoztatási jogviszony:
A feladatkör betöltıje megbízási szerzıdés szerinti megbízási díjra jogosult.
A fıépítészi megbízás idıtartama:
2013. december 01. napjától határozatlan idıre.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2013. október 15. 16 óra
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai
úton, a
pályázatnak a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) részére történı megküldésével.

polgármestere

Kérjük a borítékon feltüntetni a megbízás megnevezését: önkormányzati fıépítész.
A pályázati eljárás, a pályázatok elbírálásának módja:
A pályázók közül a fıépítész személyérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Városfejlesztési
Bizottsága javaslatának figyelembevételével a képviselı-testület dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre Jegyzı és
Kissné Barta Piroska, a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje nyújt, telefonszám:
52/381-411.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

365/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 183/2013. (IV. 25.) számú
Képviselı-testületi Határozatával elfogadott a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő
Beruházási Társulás 2013. április 26-án kelt Társulási Megállapodás alábbiakkal való 1.
számú módosítását elfogadja:
A Társulási Megállapodás 5.6.1.1. „Önerı” alpontja az alábbi szövegrésszel kiegészül:
„A tag önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulás bármely tag
részérıl való nem teljesítése esetén nem alkalmazza az azonnali beszedési megbízás által
való pénzügyi rendezés lehetıségét, ilyen esetben a Társulás az igénybe vehetı jogi
eszközök útján kívánja követelését érvényesíteni.”
A Társulási Megállapodás 4.2. „A Társulás feladatai:” alpontja az alábbi szövegrésszel
kiegészül:
„A Társulás a feladatait a tagjai részére egységes szabályok érvényesítése mellett látja el,
az általános rendtıl eltérı szabályokat a feladatellátás során nem alkalmaz.
A Társulás feladatainak ellátása során nem nyújt szolgáltatásokat.”
Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúdorog Város Önkormányzatának polgármesterét a
képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa, és gondoskodjon a határozatból adódó
szükséges intézkedések megtételérıl, valamint felhatalmazza a Társulási Megállapodás 1.
számú módosításának aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
45/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

366/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 45/2013. (I. 31.) számú
Képviselı-testületi Határozat elsı bekezdését az alábbiak szerint módosítja, és az utolsó
bekezdését az alábbi szövegrésszel egészíti ki:
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 73.160.634,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
73.160 634,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 62.186.539,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 10.974.095,- Ft.
„…,és támogató döntés esetén és felhatalmazza a támogatási szerzıdés aláírására.”
A 45/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a tisztázó kérdés határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok
aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 20. - a tisztázó kérdés benyújtására

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének
bıvítése és korszerősítése” KEOP-7.1.0/11-2013-0019 azonosítószámú projekthez
biztosítandó saját forrás vállalásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, hogy ha a társulás két tagja nem
tud megegyezni, akkor az átadás nem megoldás.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, van annyi szavazatuk, hogy döntésre
vigyék a kérdést, de ı személy szerint megegyezést szeretne. Bárhogy is határoz a
testület, a hibázás lehetısége mindkét megoldásban benne van.
Török István képviselı úr azt kérdezte, mennyire biztos az, hogy a 15%-os önerıre
sikeresen pályáznak. Nem mindenki fogja tudni majd a beruházás költségeit
megfizetni, a városnak azonban nincs akkora költségvetése, hogy mindenki helyett
vállalja az összeg megfizetését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, reális eséllyel pályáztak az önerıre, a
következı lépcsı azonban még kérdéses, hiszen milliárdos beruházásról van szó,
aminek a 15%-os önrésze igen magas. A Kormány igyekszik minél több brüsszeli
forrást lehívni, így véleménye szerint lehetıség lesz majd annak az önerınek is a
megpályázására.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, véleménye szerint a BM EU önerı alapot
megkapja a város. A késıbbiekben az elszámolás során szerencsésebb az az eset, ha az
NFÜ végzi ezt a feladatot. Másrészt az önkormányzatok sérelmezik, hogy a
beruházásra ez esetben semmilyen befolyásuk nincs. Összességében ı a második
lehetıséget támogatja.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, véleménye szerint is a „B” változatnak
több az elınye, de ezzel együtt a kockázata is.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy végül is amit polgármester úr
összességében a legjobb lehetıségnek tart, akkor egy harmadik variáció.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı a két megoldást vegyítve látná a
legjobbnak, de erre nincs lehetıség. Így ı a „B” változatot támogatja.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ı is a „B” változatot támogatja.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, egyetért polgármester úr javaslatával.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el elıször a határozati javaslat „B”
változatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának „B” változatát 10 igen
szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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367/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
a)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a támogatásban részesült Hajdúnánás- Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás
által benyújtott „Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító
telepének
bıvítése
és
korszerősítése”
címő
KEOP-7.1.0/11-2013-0019
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges saját forrás Hajdúnánás Városi
Önkormányzatra esı 8.880.375 forint összegét a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások
értékesítésébıl képzıdött, elkülönített számlán kezelt bevételek terhére biztosítja.

A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerıalap támogatás
forrásként való felhasználása mellett valósul meg.
b)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kijelenti, hogy a tervezett
fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az
alábbiak szerint alakul: (Ft-ban)

1. EU Alapokból
igényelt forrás
összege (85%)
2. A fejlesztéshez
hazai
társfinanszírozás
keretében biztosított
összeg (15%)
3. A pályázó
(társulás) összes saját
forrása
3.1. Hajdúnánás által
költségvetésének
terhére vállalt saját
forrás összege
Hajdúdorog által
költségvetésének
terhére vállalt saját
forrás összege
3.2. Hitel
3.3. Az EU Önerı
Alap
felhasználásának
részletes szabályairól

2013

2014

Összesen

38 707 938

22 397 500

61 105 438

6 830 812

3 952 500

10 783 312

8 036 250

4 650 000

12 686 250

5 625 375

3 255 000

8 880 375

2 410 875

1 395 000

3 805 875

0

0

0

0

0

0
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szóló 285/2012. (X.9.)
Korm. rendelet
szerinti EU Önerı
Alap összege
4. Egyéb források
összesen
(4.1+4.2+4.3)
4.1. Lakossági
hozzájárulás
4.2. Egyéb
magánforrás
4.3. Egyéb
szervezetek
támogatása
Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 575 000

31 000 000

84 575 000

Támogatással el nem ismert beruházási költség nincs.
c)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel az
önkormányzati társulás tagjaként egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület döntésérıl Hajdúdorog város
polgármesterét tájékoztassa, és a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. szeptember 20

Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el a határozati javaslat „A”
változatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 2 igen
(Dombi György, Buczkó József), 2 nem (Tóth Imre, Dr. Kis Ágnes) szavazat és
7 tartózkodás (Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila, Török István, Dr. Juhász Endre, Oláh
Miklós, Kovács Zsolt, Szólláth Tibor) mellett nem fogadta el.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Katóné
Pálfi Anikó (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. I./7. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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 Pénzügyi és ügyrendi Bizottság javaslatával.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatával kiegészítve 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

368/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Katóné Pálfi
Anikó a Hajdúnánás, Irányi u. 1. I./7. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, és az
általa a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. 10-es számú garázs felújítására fordított
beruházások ellenértékét nem téríti meg, tekintettel a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959.
évi IV. törvény 427. § (3) bekezdésére, a BDT2005.1158 számú bírósági döntésre, valamint
arra, hogy a bérlı által meg nem fizetett bérleti díj különbözete jelentıs mértékben
meghaladja a helyiség átalakításának költségeit.
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati lakások bérbeadására vonatkozó szerzıdések felülvizsgálatához hasonlóan
készüljön felmérés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek használatára vonatkozó
szerzıdésekrıl is.
Felkéri a polgármestert, hogy Katóné Pálfi Anikó, 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. I./7. szám
alatti lakost értesítse, továbbá gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
közfoglalkoztatás keretében történı nyúltenyésztéshez szükséges beszerzések
forrásának 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.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, mennyire fogékonyak ezek az
állatok a betegségekre, mert egy megbetegedés az egész állomány pusztulásához
vezethet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tudomása szerint minden nyúlfajta
fogékony a betegségekre, de ezek oltott állományok. Ezek az állatok nem bírják a
rácsos tartást, így igen sok munka van velük, de a cél is az, hogy a lakosság vállaljon
otthontartást ezekkel az állatokkal és ezáltal jussanak plusz jövedelemhez.
Török István képviselı úr azt kérte, ne legyen a határozatban az a kikötés, hogy csak
a megnevezett cég lehet a kizárólagos felvásárló, mert ezzel az ár meghatározása csak
az ı kezében lenne.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ezt a javaslatot azért nem támogatja, mert
csak ez a cég adja azzal a feltétellel a ketrecet és az állatokat, hogy csak a jövı évben
kelljen kifizetni.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, ı nem ért a nyulakhoz, de utána olvasott és azt
látta, hogy több cég is foglalkozik ennek a fajtának a tenyésztésével, de ha a
kedvezmény csak ezzel a kikötéssel érvényes, úgy támogatható az elıterjesztés.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a késıbbiekben a város részese lehet egy
feldolgozó központnak, ahol az itt kitermelt és nevelt állatokat dolgoznák fel. A
program lényege, hogy Hajdúnánáson nevelik ezeket az állatokat és más városban
kerülnének feldolgozásra. Ez az embereknek egy plusz kereseti lehetıség lenne,
amivel reméli élni is fognak.
Török István képviselı úr ı maximálisan támogatja ezt az elıterjesztést, mint
minden pályázati lehetıséget. Tudja, hogy polgármester igyekszik országgyőlési
képviselıségét kihasználva ezeket a lehetıségeket elısegíteni, de véleménye szerint
most már egy komoly munkahelyteremtı beruházást kellene a városban kialakítani és
kéri, tegyen ezért.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, neki is fı célja, hogy munkahelyeket
teremtsen a városban, de ezen nagyon sokat kell dolgozni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az eredeti határozati javaslatnak megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 2 fı (Oláh
Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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369/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy közfoglalkoztatás
keretében folytatandó nyúltenyésztés céljára 48 db Castor Rex fajtájú tenyész anyanyulat
és 6 db Castor Rex fajtájú tenyész baknyulat, valamint 3 db nyúlházat szerez be 1.594 eFt
+ Áfa, összesen 2.024 eFt összegért.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 3 db nyúlház beszerzési
költségének összegét a 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja,
míg a 48 db Castor Rex fajtájú tenyész anyanyúl és 6 db Castor Rex fajtájú tenyész
baknyúl beszerzésére 2014. évben történı fizetéssel kerül sor.

Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés tervezésekor gondoskodjon a fenti
összegő kiadás és az értékesítésbıl származó bevétel tervezésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2014. január 31.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az
önkormányzati tulajdonban lévı nem lakás céljáró szolgáló helyiségek további
hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Török István képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban 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:

370/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
45. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képezı, 4080
Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 17 m2 alapterülető 6. számú garázst
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versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani
5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs (Irányi u. 1. szám 2., 3., 5., 6., 7.,
10. számú garázsok) bérleti díjként meghatározott 320,- Ft/m2/hó+ÁFA összeg érvényes.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 15., illetve folyamatos

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

371/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
45. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képezı, 4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti 15 m2 alapterülető 2. számú garázst
versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani
5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjaként meghatározott 500,Ft/m2/hó+ÁFA összeg érvényes.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 15., illetve folyamatos

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

372/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
45. § alapján az önkormányzat tulajdonát képezı 4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 31. szám
alatti 22 m2 alapterülető 10. számú helyiséget versenytárgyalásos pályázati eljárás
keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban az üzlet, iroda céljára használt helyiség bérleti díjaként meghatározott
1.200,-Ft /m2/hó+ÁFA összeg érvényes.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 15., illetve folyamatos

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
Kovács Lászlóné (4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. D fszt. 2. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

373/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
8. § alapján Kovács Lászlóné, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. D. fszt. 2. szám alatti
lakosnak a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatt található 20 m2 alapterülető 15.
számú garázsra kötött bérleti szerzıdését meghosszabbítja 3 éves határozott idıtartamra
500,- Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díj meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy Kovács Lászlóné, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. D fszt.
2. szám alatti lakost értesítse, továbbá gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 27.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Józsi
Antal Zoltánné (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiment a terembıl, így a testület 9 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

374/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 262/2010. (XI.
17.) Kormányrendelet alapjánvételi kérelmet terjeszt elı a Nemzeti Földalapkezelı, mint a
tulajdonosi jogokat gyakorló szerv részére a hajdúnánási 0558/7 hrsz-ú szántó mővelési
ágú ingatlan 139 m2 területő, 0,27 AK értékő részére vonatkozóan 13.500,- Ft vételár
megjelölésével, valamint a hajdúnánási 0560 hrsz-ú kivett árok megnevezéső ingatlan 503
m2 területő részére 10.060,- Ft vételár megjelölésével, valamint nyilatkozik arról, hogy az
érintett ingatlanok tekintetében az értékbecslés költségét vállalja és meghatalmazza Józsi
Antal Zoltánné (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám alatti lakost (illetve a képviseletében
eljáró ügyvédet), hogy a Nemzeti Földalapkezelı Szervezetnél indított eljárásban
Hajdúnánás Városi Önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, mely nem terjed ki az
adásvételi szerzıdés megkötésére.
Felkéri a polgármestert, hogy Józsi Antal Zoltánné (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám)
kérelmezı értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a meghatalmazás, a
nyilatkozatok, majd az adásvételi szerzıdések aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 13.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, hogy azokban az utcákban, ahol kivágták az
útburkolatot a felújítások miatt, azok a lyukak mikor kerülnek kijavításra.
Buczkó József képviselı úr azt kérdezte, mikor indul a felmért utakon az útburkolat
javítás.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a kivágott útburkolatot jelenleg azért nem
tudják pótolni, mert nem jutnak aszfalthoz, de tudomása szerint a jövı héten már a
rendelkezésükre fog állni és megkezdıdhetnek a munkák. A közfoglalkoztatás
keretében az évben sor került a kátyúk javítására és itt is található kimaradt aszfalt,
Ehhez mérték fel, hogy mely városrészeken van a legsürgısebben javításokra szükség.
A lista amit kaptak, az 5 évre is elegendı munkát adna, így sajnos ebben az évben csak
a szükséges útburkolat javítások egy részét tudják elvégezni a közfoglalkoztatás
keretében.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését de. 9 óra 26 perckor bezárta és
zárt ülést rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

