JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. november 28-án - csütörtökön - de. 7,00 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, Ötvös Attila, Buczkó József,
Dr. Kis Ágnes, Kovács Zsolt, Török István, Oláh Miklós, Szabóné Marth Éva, Dombi
György, Tóth Imre képviselık
A Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzı, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz Judit a
szociális csoport csoportvezetıje, Pısze András mőszaki ügyintézı, dr. Szombati
Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı,
Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
az 5.) és 6.) napirendi pont Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı és
tárgyalásánál:
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Városi
Bölcsıde
intézményvezetıje
az
5.)
napirendi
pont Berkes Anikó a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
tárgyalásánál:
Intézmény intézményvezetıje
az 5.) és 7.) napirendi pont Török Róbert a Mezei İrszolgálat vezetıje
tárgyalásánál:
az 5.) és 18.) napirendi pont Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelıintézet
tárgyalásánál:
vezetıje
az 5.) és 17.) napirendi pont Kovácsné Bata
tárgyalásánál:
óvodavezetıje

Éva

a

Hajdúnánási

Óvoda

A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 11 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még három új napirendi pontot, amelyek a következık:
-

„Elıterjesztés a felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására”
„Elıterjesztés a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség kérelmérıl”
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-

„Elıterjesztés „A legszebb konyhakertek” programban való részvételrıl”

A fenti három napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után, a zárt ülés
elıtt egymást követıen javaslom megtárgyalni.
A meghívóban szereplı 5.), 22.), 23). és 24. napirendi pontok zárt ülés keretében
kerülnek megtárgyalásra.
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 és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 11 fı volt.
A képviselı-testület az ismertség szerinti napirendi pontok megtárgyalását 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A döntéshozatalban résztvevık száma 11 fı volt.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 3 fı (Oláh Miklós. Dr. Kis Ágnes, Tóth Imre) nem vett részt a
szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló Önkormányzati Rendelet
megalkotására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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3.)

Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi
végrehajtásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági
ellenırzések 2014. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására és az ellenır
megbízására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában mőködı
intézmények intézményvezetıinek vezetıi pótlékai felülvizsgálatáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde 2013. évi
mőködésérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Beszámoló a Mezei İrszolgálat 2013. évben végzett munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Beszámoló a Bőnmegelızési Tanács 2013. évi munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Beszámoló a Városrendészeti Tanácsnok 2013. évi munkájáról
Elıadó:
Dombi György tanácsnok

10.) Elıterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt
Felelısségő Társaság (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) társasági
szerzıdésének módosításról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
11.) Elıterjesztés Bethlen Gábor erdélyi fejedelem tiszteletére történı emléktábla
állításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Elıterjesztés a 394/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
végrehajtására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
13.) Elıterjesztés a 7/2013. (I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
végrehajtásának határideje módosítására, és a 129/2013. (III. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Elıterjesztés a „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévı iskola épület
épületenergetikai fejlesztése” címő, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 jelő nyertes
pályázathoz kapcsolódóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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15.) Elıterjesztés magántulajdonban lévı kisközök tulajdonjogának megszerzésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
16.) Tájékoztató Hajdúnánás város kiskörúton belüli forgalmi rendjének
2013. október 15-én életbe lépett forgalomszabályozásának tapasztalatairól
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
17.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda létszámnöveléssel kapcsolatos kérelmérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
18.) Elıterjesztés a Városi Rendelıintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám)
kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac u.
54. szám) kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Elıterjesztés Brudnyák János (4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 25. IV/15. szám)
alatti lakos kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Elıterjesztés a felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
22.) Elıterjesztés a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség kérelmérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
23.) Elıterjesztés „A legszebb konyhakertek” programban való részvételrıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
24.) Javaslat a városi kitüntetı díjak és díszpolgári cím adományozására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
25.) Elıterjesztés átmeneti segély megállapítása iránti ügyben érkezett fellebbezésrıl
Elıadó:
Kovács Zsolt EszB elnök
26.) Elıterjesztés átmeneti segély megállapítása iránti ügyben érkezett fellebbezésrıl
Elıadó:
Kovács Zsolt EszB elnök
27.) Elıterjesztés határozott idıtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerzıdéseinek meghosszabbítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
28.) Különfélék

adott

814

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.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy a rendırség új épülete mikorra
készül el.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy jövı év áprilisában
megtörténhet a mőszaki átadás.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 11 fı volt.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselı-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 10 igen szavazattal, 1 fı
(Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
a
szociális
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló Önkormányzati Rendelet megalkotására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy az
elıterjesztéshez módosított rendelet-tervezet került megküldésre.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, a cél az volt, hogy a segélyek egy kézben
legyenek.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, a következı lépés az önkormányzati lakásokkal
kapcsolatos szabályozás rendbetétele kell, hogy legyen.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, a szociális ellátást kifejezetten csak
rászorulási alapon kell nyújtani.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 11 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát, az utólag megküldött
rendelet-tervezet szövegének megfelelıen 9 igen szavazat és 2 tartózkodás
(Oláh Miklós, Török István) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
31/2013. (XII. 12.) Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli
és természetbeni ellátások helyi szabályairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIV.
törvény 13. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 2. §-ában, 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a 37. § (1)
bekezdés d) pontjában, a 38. § (1) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. § (1)
bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselı-testület
hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátások
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenırzésének szabályairól a
következıket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmezı rendelkezések
1. § (1) E rendelet alkalmazása során létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzet:
a) elemi kár,
b) hirtelen fellépı betegség, baleset, s ezek következtében kórházi kezelés, magas
gyógyszerköltség,
c) hozzátartozó halála,
d) munkaviszony megszőnése a munkáltató rendes felmondása által,
e) lakásban történı meghibásodás: csıtörés, gázrobbanás, elektromos hálózatban
bekövetkezett kár, belvíz okozta kár,
f) rendszeres ellátás megszőnése, egy hónapot meghaladó átmeneti jövedelem
kiesés,
g) bőncselekmény áldozataként elszenvedett élethelyzet,
h) büntetés-végrehajtási intézetbıl történı elbocsátáskor rendelkezésre álló
börtönkeresmény a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét
(a továbbiakban: öny.) nem haladja meg.
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(2) Létfenntartást veszélyeztetı idıszakos vagy tartós élethelyzet:
a) krónikus betegség miatt bekövetkezett gyógyintézeti kezelés,
b) gyógyászati segédeszköz beszerzés közgyógyellátással nem rendelkezı személy
esetén,
c) közgyógyellátásra nem jogosult személy folyamatos, legalább 3 hónapnál
hosszabb idıtartamú havi 5000 forintot meghaladó gyógyszerszükséglete,
d) két hónapot meghaladó, tartós jövedelemnélküliség, mely nem a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
Szt.)
36.
§
(2)
bekezdés
a) pontja miatt következett be,
e) egyedül élıként öny. alatti havi jövedelem,
f) 2 hónapot meghaladó közüzemi számla-tartozás,
g) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás üzembe helyezésének anyagi
terhe.
(3) Krízishelyzet: az 1. § (1) – (2) bekezdéseiben meghatározott élethelyzetek, azzal,
hogy az azonnali pénzügyi segítségnyújtás elmaradása életveszélyt, vagy
megélhetést súlyosan veszélyeztetı élethelyzetet idézhet elı.
(4) Kivételes méltányosság gyakorlására lehetıséget ad, ha a kérelmezı:
a) krónikus beteg,
b) egyedül él,
c) gyermekét egyedül neveli,
d) fogyatékos, vagy
e) közüzemi szolgáltatásait kikapcsolták, vagy az folyamatban van.
2. Közös eljárási szabályok
2. § (1) Az e rendeletben foglalt ellátási formákra a kérelmet szóban vagy írásban, az arra
rendszeresített, a rendelet mellékleteit képezı formanyomtatványok kitöltésével, a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Szociális Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport) lehet benyújtani, az
alábbi mellékletekkel:
a) igazolások, nyilatkozatok: az igénylı és vele közös lakásban, ott bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı közeli hozzátartozók jövedelmi, vagyoni viszonyairól,
b) ha az érintett semmilyen jövedelemmel nem rendelkezik, errıl szóló
nyilatkozata,
és
c) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban elıírt külön igazolások.
(2) A nyilatkozatok, igazolások tartalmi kellékei:
a) az 1. melléklet szerinti nyilatkozat tartalmazza:
a.a) az igénylı nevét,
a.b) az igénylı lakó-, illetıleg tartózkodási helyét,
a.c) a valótlan nyilatkozattétel következményeinek tudomásul vételét,
a.d) az ellátásra való jogosultság megállapításához szükséges tényeket,
a.e) a nyilatkozat-tétel helyét, idejét, és
a.f) a nyilatkozó aláírását.
b.) a jövedelem-igazolás tartalma:
b.a) munkáltató adatai,
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b.b) munkavállaló személyes adatai,
b.c) munkaviszony kezdete, munkakör,
b.d) a kérelem benyújtását megelızı egy havi bruttó jövedelem,
b.e) bérbıl történı levonások,
b.f) egy havi nettó jövedelem, és
b.g) igazolás
kiadásának
helye,
ideje,
munkáltató
aláírása
bélyegzılenyomata.

és

3. §

Krízishelyzet esetén, amennyiben az igénylı életkörülményei az azonnali segítséget
indokolják, a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylı nyilatkozata alapján
megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett.

4. §

A hatáskörök gyakorlói az e rendeletben foglaltaktól kivételes méltánylást érdemlı
esetben a kérelmezı javára - a jogosultsági összeghatárok tekintetében az öny.
+50%-ával - eltérhetnek.
3. Szociális ellátások folyósítása

5. §

(1) A havi rendszerességgel folyósított támogatásokat a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportja (a
továbbiakban: Költségvetési Csoport) folyósítja, utólag, minden hónap 5. napjáig.
(2) Az esetenként megállapított ellátásokat a Költségvetési Csoport a döntést követı 8
napon belül folyósítja.
(3) Az ellátások kifizetése – az ügyfél kérése szerint – történhet: lakossági
folyószámlára való utalással, házipénztárból vagy postautalványon, készpénzben
vagy Bocskai Koronában.

6. §

Amennyiben a hatáskör gyakorlója hivatalos tudomására, vagy kérelmezı
életkörülményeire alapozva a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja,
kérelmezınél környezettanulmányt végezhet.

7. §

A hatáskör gyakorlója a jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybe vett ellátás és
kamatai megtérítésétıl eltekinthet, azt csökkentheti, vagy részletfizetést
engedélyezhet, amennyiben a kötelezett személy családjának egy fıre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öny. kétszeresét, és a visszafizetés teljesítése a
kötelezett létfenntartását súlyosan veszélyeztetné.

8. § (1) A képviselı-testület szociális hatásköreit a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint
átruházott hatáskörben gyakorolja.
(2) Polgármesterre átruházott hatáskör:
- szociális földprogrammal kapcsolatos feladatok.
(3) Egészségügyi és Szociális Bizottságra (a továbbiakban: ESzB) átruházott hatáskör:
- önkormányzati segély.
(4) Jegyzıre átruházott hatáskör:
- krízis segély megállapítása.
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II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
4. Rendszeres szociális segély
9. § (1) A jegyzı rendszeres szociális segélyre való jogosultságot állapít meg annak az aktív
korú személynek, akinek az egészségi állapota indokolja.
(2) Egészségi állapota miatt jogosult az ellátásra, aki
a) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv
szakvéleménye, vagy annak jogelıdje által kiadott, még érvényes szakvéleménye
alapján egészségkárosodott és annak mértéke 30-49 %, vagy
b) szakorvosi igazolás birtokában a várandós nı.
10. §

A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek (a továbbiakban: jogosult)
részére együttmőködésre kijelölt szerv: a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Városi Bölcsıde (továbbiakban: Családsegítı) Hajdúnánás, Kossuth u. 19.

11. § (1) A jogosult köteles:
a) a rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl
számított 15 napon belül a Családsegítınél nyilvántartásba vetetni magát,
b) a beilleszkedést segítı programról 60 napon belül írásban megállapodást kötni és
c) teljesíteni a beilleszkedést segítı programban foglaltakat.
(2) A Családsegítı:
a) folyamatosan kapcsolatot tart a jogosulttal, és legalább háromhavonta személyes
találkozás útján figyelemmel kíséri a programban foglaltak betartását, errıl
esetnaplót vezet,
b) évente írásos értékelés készítésével tájékoztatja a jegyzıt és
c) az együttmőködési kötelezettség megszegésérıl haladéktalanul tájékoztatja a
jegyzıt.
12. §

A Családsegítı a jogosult részére, szociális helyzetéhez és mentális állapotához
igazodva az alább felsorolt beilleszkedést segítı programokat szervezi:
a) egyéni képességeket fejlesztı
b) életmódot formáló
c) egyéni életvezetési
d) mentálhigiénés
e) rehabilitációs
f) reintegrációs
g) álláskeresésre irányuló
h) munkára-, pályára állítási
i) továbbtanulási
j) pályakorrekciós tanácsadások szervezése.

13. § (1) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a jogosult a 11. § (1)
bekezdésben foglaltaknak számára felróható okból nem tesz eleget.
(2) Nem minısül felróhatónak az együttmőködési kötelezettség megszegése, ha a
mulasztás okát a jogosult hitelt érdemlıen igazolja.
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(3) A (2) bekezdés vonatkozásában fel nem róható ok:
a)
betegség,
b)
kórházi kezelés vagy
c)
hozzátartozó halála.
(4) A mulasztás hitelt érdemlı igazolása történhet:
a)
orvosi igazolással,
b)
zárójelentéssel vagy
c)
a hozzátartozó halotti anyakönyvi kivonatával.
5. Az aktív korúak ellátására és a normatív lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság egyéb feltételei
14. § (1) Az aktív korúak ellátása, valamint a normatív lakásfenntartási támogatás iránti
kérelem benyújtója, vagy az ellátás jogosultja az Szt. 33. § és a 38. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján, a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének
rendben tartására az alábbiak szerint:
a) az általa lakott ingatlan udvarán valamint a lakásban egy-egy db.
szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerő használata,
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös tekintettel az
esetlegesen ott található szemét, lom, gaz és gyom eltávolítása, a kártevıktıl,
rágcsálóktól való mentesítése
c) az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerő használata, mővelése,
d) az ingatlan elıtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a
járda melletti zöldsáv úttestig terjedı teljes területének, legfeljebb az épület
10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és
gyommentesítése, különös tekintettel az árok és áteresz rendben tartására,
e) a lakás rendeltetésszerő használata az alábbiak szerint:
ea) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
eb) tisztálkodó helyiség és illemhely rendeltetésszerő használata,
rendszeres takarítása, fertıtlenítése,
ec) a lakás - fertızı betegség miatti - fertıtlenítése,
(2) A kérelmezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság
megállapítását követıen is fenntartani.
(3) Az Szt. 34. § (2) bekezdése, valamint 36. § (2) bekezdésében foglaltak alapján meg
kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást
helyettesítı támogatásra jogosult személynek, aki ezen rendelet 14. §-ában foglalt
kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról.
4) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a lakókörnyezete rendben
tartására vonatkozó, e rendelet 14. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségének
– írásbeli felszólítás ellenére - nem tesz eleget, a rendszeres szociális segély
összegének folyósítását egy hónapra fel kell függeszteni.
(5) Amennyiben a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmezı vagy a támogatásra
jogosult személy, e rendelet 14. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettségének –
írásbeli felszólítás ellenére – nem tesz eleget, kérelmét el kell utasítani, vagy a
megállapított támogatást meg kell szüntetni.
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(6) A jogosultság feltételeként e rendelet
14. §-ában foglalt szabályok betartását az
önkormányzat a Szociális Csoport, a közterület-felügyelık, és önkormányzati
bérlakások esetében az üzemeltetésért felelıs HÉPSZOLG KFT. bevonásával
alkalomszerően ellenırizheti.
Az ellenırzést a rendelet 2. mellékletében szereplı környezettanulmány nyomtatvány
felhasználásával végzi.
(7) Az ellenırzést végzı a hozzá érkezett megkeresést követı 10 munkanapon belül
köteles az ellenırzést elvégezni és annak eredményét a Szociális Csoporttal írásban
közölni.
6. Önkormányzati segély
15. § (1) Az ESzB. önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki a 1. § (1)
bekezdése szerinti, létfenntartását veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került,
valamint 1. § (2) bekezdése szerint idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal
küzd, vagy aki az elhalt temetésérıl gondoskodott, és a temetési költségek viselése
létfenntartását veszélyezteti.
(2) Az 1. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt esetekben a kérelmezı akkor részesíthetı
önkormányzati segélyben, amennyiben az egy fıre számított havi családi jövedelme
az öny. összegének 130 %-át, egyedül élı esetén annak kétszeresét nem haladja
meg.
(3) Az ESzB. temetés költségeinek viseléséhez nyújtott önkormányzati segélyt annak
az elhalt temetésérıl gondoskodó személynek állapíthat meg, akinek
a.) az egy fıre számított havi családi jövedelme az öny. 150 %-át,
b.) egyedül élı esetén az öny. 250 %-át nem haladja meg.
(4) Köteles az elhunyt eltemettetésérıl gondoskodni az a személy is, aki arra tartási-,
öröklési szerzıdésben kötelezettséget vállalt.
(3) Önkormányzati segély adható
a.) alkalmanként vagy
b.) a 1. § (2) bekezdés c)-e) pontjában foglalt esetekben havi rendszerességgel,
meghatározva a kifizetések idıpontját.
16. § (1) Az önkormányzati segély összege az öny. 5 %-ától az öny. 100 %-áig, a 1. § (3)
bekezdése fennállása esetén pedig az öny. 200 %-ig terjedhet.
(2) Temetési költség fedezéséhez nyújtott önkormányzati segély esetében annak
összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10
%-ánál, de létfenntartást veszélyeztetı élethelyzetben elérheti annak teljes összegét.
A teljes összeg megállapítása esetén a kifizetést a szolgáltatóhoz történı utalással
kell teljesíteni.
17. § (1) A folyósítás az 5. §-ban foglaltaknak megfelelıen történik, azzal a kiegészítéssel,
hogy a havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély elsı kifizetése a
döntést követı 5 napon belül történik.
18. § (1) Amennyiben a kérelmezı azt kéri, az önkormányzati segély természetben is
nyújtható, a segély közvetlenül közüzemi szolgáltatóhoz, gyógyszertárba, lakbérre,
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étkezési térítési díj befizetésére,
valamint temetkezési szolgáltatóhoz történı
utalással. A kérelmezı igényelheti a segély felhasználásához a Családsegítı
segítségét is.
(2) Az ESzB az önkormányzati segélyre rendelkezésre álló fedezet ismeretében, az
ünnepekre tekintettel a Családsegítı segítségével a Hajdúnánás közigazgatási
területén élı, az önkormányzati segélynél meghatározott jövedelmi feltételeknek
megfelelı személyeket természetbeni juttatásként élelmiszercsomag-adományban
részesítheti.
19. §

Önkormányzati segélyben közös háztartásban élık esetén egyszerre csak egy
személy részesülhet.

20. §

Az önkormányzati segély az arra rendszeresített, 1. melléklet szerinti
nyomtatványon, a megfelelı, a segély indokául szolgáló igazolások, mellékletek
benyújtásával igényelhetı.

21. §

A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
Kft. minden év január 15-ig igazolja, melyet a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
éves költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Krízishelyzetbe kerültek segélyezése

22.§

Krízis segély annak a személynek nyújtható, akinek esetében az 1. § (3)
bekezdésében foglalt feltételek fennállnak, s akinek ezáltal a létfenntartása
átmenetileg lehetetlenné, vagy nagy fokban veszélyeztetetté válna, s egy fıre jutó
havi családi jövedelme az öny. összegének 200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át
nem haladja meg.

23.§

A kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani a Szociális
Csoporthoz. A Csoport a kérelmet megvizsgálja, és feljegyzésben rögzíti, hogy a
kérelmezı milyen szociális juttatásokban részesül. A krízishelyzetrıl
haladéktalanul tájékoztatja a jegyzıt, továbbá javaslatot tesz a krízis segély
megállapítására. A jegyzı mindezen adatok birtokában dönt az ellátás
megállapításáról.

24.§

A kérelemhez a rendeletben meghatározott mellékleteken kívül csatolni kell a
krízishelyzetet igazoló, rendelkezésre álló bizonyítékokat.

25.§

Az ÖR. 3. §-ában foglaltak esetében sem mellızhetı a Szociális Csoport
környezettanulmányának és javaslatának csatolása.

26. § A krízis segély összege megegyezik az ÖR. 16. §-ában foglalt önkormányzati segély
összegével.
27.§ A krízis segély összegének felhasználásáról a támogatott a felhasználást igazoló
okiratokkal, bizonylatokkal, számlákkal köteles elszámolni. Amennyiben a jegyzı
megállapítja, hogy a krízis segély összegét a jogosult nem a megállapító határozatban
foglalt célokra használta fel, abban az esetben a támogatott a krízis segély összegének
visszafizetésére kötelezhetı.
III. fejezet
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8. Természetbeni ellátások
28. § (1) Természetbeni ellátásként nyújtható:
a) méltányossági közgyógyellátás,
b) köztemetés,
c) szociális földprogram keretében nyújtott juttatás,
(2) Természetbeni szociális ellátásként is nyújtható:
a) aktív korúak ellátása,
b) lakásfenntartási támogatás,
c) önkormányzati segély
(3) A (2) bekezdés b)-c) pontjában szabályozott ellátásokat – figyelemmel az 5. § (3)
bekezdésében foglaltakra is – elsısorban Bocskai Koronában kell folyósítani.
9. Közgyógyellátás
29. § (1) A jegyzı rászorultsági alapon közgyógyellátást biztosít annak a személynek, aki a
gyógyító ellátásának költségeit létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes
viselni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gyógyító ellátás költségének mértéke abban az
esetben veszélyezteti a létfenntartást, amennyiben az egy fıre számított havi családi
jövedelemhatár
a) az öny. 150%-át,
b) két közeli hozzátartozóból álló család esetén az öny. 180 %-át,
c) egyedül élı esetében 250 %-át,
d) kivételes méltánylást érdemlı, az 1. § (4) bekezdés b) pontja esetében 270
%-át
nem haladja meg,
és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öny. 20 %-át eléri.
10. Köztemetés
30. §

A polgármester részben vagy egészben mentesítheti a temetési költségek megtérítési
kötelezettsége alól azt az eltemettetésre köteles személyt, akinek családjában az egy
fıre jutó havi jövedelem az öny. 150 %-át, egyedül élı esetében az öny. 300 %-át
nem éri el.
11. Aktív korúak ellátása

31. § (1) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás
természetbeni ellátás formájában is nyújtható, ha azt az igénylı kéri, vagy ha a
családban védelembe vett gyermek él.
(2) A természetbeni juttatás formái: gyermekintézmények térítési díjának, tankönyv
árának kifizetése, a gyermek részére szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
megvásárlása, a család lakhatását biztosító közüzemi díjak kifizetése.
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(3) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítı támogatás
természetbeni ellátásként megállapított része a gyermekintézmény, gyógyszertár
vagy a szolgáltató számlájára utalható, a gyermekjóléti szolgálat
családgondozójának javaslatát kérve és figyelembe véve.
12. Szociális földprogram
32. § (1) Szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki:
a) rendszeres szociális segélyben részesül,
b) foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) álláskeresı, regisztrált munkanélküli vagy
e) olyan megváltozott munkaképességő, akinek egészségi állapota
programban való részvételt lehetıvé teszi,
f) háztartásában az 1 fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg
mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át
g) nyugellátásban részesül és 1 fıre jutó jövedelme nem haladja meg
mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át és
nem rendelkezik mővelésre alkalmas földtulajdonnal, és rendelkezik
baromfitartáshoz szükséges feltételekkel (ól, fedett épület).

a
a
a
a

(2) A szociális földprogram alprogramjaiban:
a) konyhakerti növények termesztése és
b) önellátási célú állattartás – baromfitartás,
a közös háztartásban élı személyek közül egy személy vehet részt.
(3) A szociális földprogramban részt vevık (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes
alapon,
támogatási szerzıdés megkötésével vállalhatják a részvételt.
(4) A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra az
önkormányzat az alábbi megmővelhetı önkormányzati tulajdonú hajdúnánási
földterületeket biztosítja:
a) 6602/2. hrsz-tól a 6602/14. hrsz-ig,
b) 6602/16. hrsz. és
c) 6602/18. hrsz-tól a 6602/32. hrsz-ig,
d) 0121/19. hrsz.
(5) Az önkormányzat a program mőködéséhez szükséges talajmunkák elvégzését külsı
megbízottal történı megállapodás alapján biztosítja.
(6) A szociális földprogramban való részvételi kérelmet a Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) vezetıjénél lehet
benyújtani minden év január 31. napjáig, aki véleményével együtt továbbítja azt a
polgármesterhez.
(7) A polgármester a Családsegítı véleményének megismerését követıen megállapítja
a programban való részvételi jogosultságot. Amennyiben a kérelmezı
önkormányzati tulajdonú földterületet kíván használatba venni, a (4) bekezdésében
meghatározott területek közül kérelmezı számára kijelöl egyet, majd támogatási
szerzıdés megkötésére kerül sor a támogatottal.

824
A támogatási szerzıdés a kérelem
benyújtásának éve március 1. napjától a
következı év február 28. napjáig terjedı határozott idıtartamra jön létre.
(8) Amennyiben a programra többen pályáznak, mint a kiosztható területek száma,
vagy a kiosztásra kerülı baromfi mennyiség, a környezettanulmányban
foglaltaknak megfelelıen történik a rangsor állítása.
33. § (1) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmezı nem felel meg a 32. § (1) bekezdésben szereplı feltételeknek,
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak
lehetıséget a kérelem teljesítésére, vagy
c) a szociális földprogram végrehajtásához kiosztható baromfi mennyiség már
nem ad lehetıséget a kérelem teljesítésére.
(2) Az önkormányzat támogatott számára biztosítja:
a) a program megvalósítására kijelölt földrészlet határozott idıre szóló ingyenes
használatát,
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
c) a megtermesztett termények egészének tulajdonjogát,
d) a földterületet, termelésre alkalmas állapotban, és
e) a vetımag térítésmentes igénybevételét.
f) állatállomány beszerzését.
34. § (1) A támogatottsági jog és az abból származó bármilyen más elıny másra át nem
ruházható.
(2) A támogatott köteles:
a) a használatába adott földet mővelni (gyommentesítés, kártevık elleni
védekezés),
b) a terményt idıben betakarítani,
c) a tartásra és gondozásra átadott állatok megfelelı ellátására.
(3) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási
szerzıdésbıl eredı kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a polgármester a
megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a támogatott
a programban való részvételbıl 1 évi idıtartamra kizárásra kerül.
35. §

Az a személy, aki a 32. § (1) a)-g) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, azonban
rendelkezik mővelésre alkalmas saját földterülettel, a 33. § (2) bekezdés
b)-f) pontjában szereplı juttatásra jogosult. Esetükben, egyebekben a szociális
földprogramra vonatkozó rendelkezések az irányadók, azzal a kivétellel, hogy a
33. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a programból való kizárás szabályai esetükben
nem alkalmazhatók.
IV. Fejezet
13. Záró rendelkezések

36. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 8/2013. (III. 29.) Önkormányzati Rendelet.
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(3) A rendeletet a folyamatban lévı

ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2013. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2013. december 12.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat
2013. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
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.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, a társult önkormányzatok
teljesítették-e már a hozzájárulási kötelezettségüket.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a három önkormányzat közül a legkisebb teljes
mértékben teljesítette a hozzájárulás megfizetését, Tiszagyulaháza csak részben, a
harmadik pedig eddig még egyáltalán nem fizetett. Ezt a teljesítést a mőködésük
indokolja, de még ebben az évben teljesíteni fog az említett két önkormányzat.
Polgárral van még egy együttmőködési megállapodásuk, de már ebben az esetben a
teljesítés megtörtént.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 11 fı volt.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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470/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és
intézményei 2013. év I-III. negyedévi 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.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a költségvetési
intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági ellenırzések 2014. évre vonatkozó
ütemtervének meghatározására és az ellenır megbízására
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.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, nincs-e szükség ebben az esetben
közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nincs szükség közbeszerzési
eljárásra ebben az esetben.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, hogy a cég munkája megfelelı volt és
igen magas színvonalú, így támogatja az elıterjesztést.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 11 fı volt.
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A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
471/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
fenntartású önállóan mőködı, az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények és a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzügyi-gazdasági
ellenırzésének ütemezését a mellékletben foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.
Felhívja a jegyzıt, hogy az ütemezett ellenırzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2014. december 31.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
472/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési szervek belsı
kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet szerint az önkormányzati fenntartású önállóan mőködı, az önállóan
mőködı és gazdálkodó intézmények és a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi belsı ellenırzési tevékenységének elvégzésével Val-Ethik
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1025 Budapest, Pitypang út 1/A 1/4.) bízza
meg, 220.000 Ft/hó díjazással.
Felhatalmazza a jegyzıt a belsı ellenırzési szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos
szerzıdés megkötésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetés elkészítésekor a határozatból
adódó kiadás tervezésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2014. január 31.
– a költségvetésben történı tervezésre
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2013. december 31. – a szerzıdés megkötésére

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények intézményvezetıinek vezetıi
pótlékai felülvizsgálatáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az elıterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elıterjesztéshez módosított
határozati javaslat került kiosztásra.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr elmondta, tekintettel arra, hogy érintett a kérdésben, így
nem vesz részt a napirend megtárgyalásában és a szavazásban sem.
(Buczkó József képviselı úr kiment a terembıl, Török István képviselı úr pedig
távozott az ülésrıl, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, egyesével teszi fel az intézményvezetık
intézményvezetıi pótlékának és kereset-kiegészítéseinek javaslatát.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a kiosztott határozati javaslatnak megfelelıen.
A döntéshozatalban résztvevık száma 9 fı volt.
A képviselı-testület Baráthné Megellai Erzsébet határozati javaslatban szereplı
javaslatát 8 igen szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta.
A képviselı-testület Berkes Anikó határozati javaslatban szereplı javaslatát 7 igen
szavazat és 2 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós) mellett elfogadta.
A képviselı-testület Buczkó József határozati javaslatban szereplı javaslatát 7 igen
szavazat és 2 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós) mellett elfogadta.
A képviselı-testület Kovácsné Bata Éva határozati javaslatban szereplı javaslatát
8 igen szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta.
A képviselı-testület Nagyné Juhász Krisztina határozati javaslatban szereplı javaslatát
7 igen szavazat és 2 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós) mellett elfogadta.
A képviselı-testület Török Róbert határozati javaslatban szereplı javaslatát 8 igen
szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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473/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat fenntartásában
mőködı intézményeinek magasabb vezetıi részére 2013. december 1-tıl 2014. november
30-ig tartó határozott idıre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 70. §-a, az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletek, valamint a nemzeti
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény figyelembe vételével az alábbi
intézményvezetıi pótlékokat és kereset-kiegészítéseket állapítja meg:
Garantált
illetmény

Pótlék
%-a

Pótlék
(Ft)

Illetménykiegészítés
(Ft)

Összes
illetmény

Baráthné
Megellai
Erzsébet

185.100,-

200 %

40.000,-

74.900,-

300.000,-

Berkes Anikó

175.200,-

500 %

100.000,-

54.800,-

330.000,-

Buczkó József

234.200,-

500 %

100.000,-

15.800,-

350.000,-

Kovácsné
Bata Éva

262.895,-

56 %

87.105,-

-

350.000,-

Nagyné Juhász
Krisztina

177.400,-

500 %

100.000,-

72.600,-

350.000,-

Török Róbert

135.400,-

250 %

50.000,-

64.600,-

250.000,-

Név

A képviselı-testület az intézményvezetık vezetıi pótléka fedezetének biztosításáról az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodik.
Felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetık illetménypótlékának esetleges
módosulásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 1. – a munkáltatói intézkedések megtételére
2014. február 15. – a 2014. évi költségvetésben való tervezésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde 2013. évi mőködésérıl
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.)
(Buczkó József képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 10 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy a 80 év felettiek segítésével
kapcsolatos projekt mikor indul, illetve a tanyagondnoki szolgálat mőködése kialakulte már.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogy a Start munkaprogramnak
milyen hatása van a szolgálat mindennapjaira.
Nagyné Juhász Krisztina intézményvezetı válaszában elmondta, a 80 év felettiek
segítését célzó program jelenleg az igényfelmérés szakaszában van, majd jövıre
indulhat csak el. A tanyagondnoki szolgálat a kezdeti nehézségek után már rendesen
mőködik, nincs rá panasz. A Start programnak természetesen kihatása van a
Családsegítı mőködésére is, elég csak a Szociális Földprogramra gondolni.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, hogy nagy számú ellátottról beszélhetünk, de
nem csak a városban, hanem az egész ország területén. Véleménye szerint a Szociális
Földprogram sikeressége igencsak pozitív képet mutat, megéri ezzel foglalkozni.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, egy igencsak igényes beszámolót
kapott a testület és megköszönte az intézményvezetı munkáját.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
474/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde 2013. évi mőködésérıl szóló beszámolót
megismerte és azt elfogadja.
Felelıs: Határidı: -
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Mezei İrszolgálat
2013. évben végzett munkájáról
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.
Oláh Miklós képviselı úr javasolta a testületnek, hogy fontolják meg a
Városfejlesztési Bizottság javaslatát.
Dombi György képviselı úr egy terepjáró beszerzését és az üzemanyagköltség
megemelését javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, nem ért egyet a javaslatokkal. Véleménye
szerint a mezııröknek többet kellene gyalog, kerékpárral és kismotorral járniuk.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, sokkal szélesebb feladatkörük van a
mezııröknek, mint ami a beszámolóban szerepel, elég csak az illegális
hulladéklerakók felszámolására gondolni.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, mit jelent a beszámolóban az, hogy a
gazdák közötti viszony is közrejátszik a az lopásokban.
Török Róbert, a Mezei İrszolgálat vezetıje elmondta, sokszor nem találkoznak az
éjjeli ırjárat során idegenekkel, mégis reggelre lopások történnek. Érdemes ezen
elgondolkodni.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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475/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei İrszolgálat 2013.
évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Bőnmegelızési
Tanács 2013. évi munkájáról
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.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérte, a lakosság kapjon tájékoztatást a
térfigyelı kamerák figyelésének tapasztalatairól.
Dombi György képviselı úr elmondta, jelenleg a polgárırök figyelik a kamerákat, a
tılük kapott tájékoztató anyag a beszámoló részét képezi.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a kamerarendszer 2006-ban került
kiépítésre, de a felvett képminıség nem volt a rendırség segítségére. Az elmúlt év
folyamán új kamerák kerültek felszerelésre, a polgárıröket bevonták a megfigyelésbe
és bízik abban, hogy ennek lesz eredménye.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, hogy a droghelyzetrıl lesz-e majd beszámoló.
Kérte a lakosságot, hogy amennyiben tudnak olyan helyet, ahol a kamera elhelyezése
szükséges lenne, jelezzék azt az önkormányzat számára.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, amikor kiépítésre került a rendszer, kevésnek
bizonyult a pályázati pénz, ezért nem tudtak jobb minıségő kamerákat beszerezni.
Kovács Zsolt képviselı úr a droghelyzettel kapcsolatban elmondta, sajnos nem lehet
róla reális képet kapni, néha a mentısök is találkoznak sajnos velük. A megyében
sokkal rosszabb a helyzet, mint Hajdúnánáson.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ı is hall kósza híreket, de kéri azokat, akik
ténylegesen találkoznak ezzel a helyzettel azok legyenek jelzéssel, különben nem
tudnak rá megoldást találni.
Dombi György képviselı úr elmondta, az önkormányzat valóban komolyan veszi a
problémát, ezért is alakult meg a Drogprevenciós Munkacsoport.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, hogy a drogfogyasztással
kapcsolatban még nem alakult ki tolerancia a város lakossága körében és ez igencsak
pozitív.
Kovács Zsolt képviselı úr elmondta, nehéz a kérdés kezelése, hiszen ha a pedagógus
jelzi is a problémát a szülınek, a szülı azt nem fogadja el.
Tóth Imre képviselı úr felhívta a figyelmet arra, hogy a szülık felelıssége kiemelten
fontos ebben a kérdésben.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, cél, hogy a fogyasztóknak segítséget
nyújtsanak, a terjesztıket pedig üldözzék.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 fı
(Dombi György) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
476/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bőnmegelızési Tanács
2013. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

KILENCEDIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
Városrendészeti Tanácsnok 2013. évi munkájáról
Elıadó: Dombi György tanácsnok

Beszámoló

a

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.)
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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 döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 fı
(Dombi György) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
477/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városrendészeti Tanácsnok
2013. évi tevékenységérıl szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
Felelıs: Határidı: Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) társasági szerzıdésének módosításról
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. Juhász Endre alpolgármester úr tájékoztatásként elmondta, hogy a társulási
tanács a módosítást egyhangúlag elfogadta.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:
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478/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete, mint
a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató
Korlátolt
Felelısségő
Társaság
(4220
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) tagja elfogadja a társasági szerzıdés alábbi módosítását:
1.

„Szerzıdı Felek a Gt. 4 § (2) bek-e alapján elhatározzák a társaság a nonprofit
gazdasági társaságként való továbbmőködését.

2.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés I. fejezetét,
melynek 2. bekezdésébıl törlésre kerül a „lehetséges legnagyobb profit elérése
érdekében” szövegezés, melyet követıen a módosított változat:
A fentiekre tekintettel a társaság a továbbiakban is határozatlan ideig mőködik a
tagok üzletszerő közös gazdasági tevékenységének elımozdítása, továbbá a
vonatkozó jogszabályok és a tisztességes üzleti verseny keretei között az alábbi
feltételek mellett.

3.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés II. fejezetét:
II. A TÁRSASÁG CÉGNEVE.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő
Társaság

4.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés III. fejezetét:
III. A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT CÉGNEVE.
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft

5.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés VI. fejezet 1.
pontját, a 2. és 3. pont átszámozásra kerül:
1.)

A társaság által folytatni kívánt közhasznú tevékenység:

A tag önkormányzatok területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása.
A társaság által folytatott közhasznú tevékenység az alapító önkormányzat
közfeladatának ellátásához kapcsolódik, mely közfeladat teljesítését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 19. pontja írja elı (19. hulladékgazdálkodás)
A társaság szolgáltatásaiban – tagján kívül – bármely rászoruló részesülhet.
A társaság a gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve
végzi.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint törlik a társasági szerzıdés VIII. fejezetének
13. pontjában foglalt következı szövegezést:
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A társaság saját tıkéjébıl a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel
kifizetést a társaság fennállása során kizárólag a Gt.-ben meghatározott esetekben és a törzstıke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott
feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredménybıl, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredménybıl teljesíthet. Nem
kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját
tıkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstıkéjét.
A fentiek alkalmazásában kifizetésnek minısül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni
értékő juttatás egyaránt.
A társasági szerzıdés elıírja, hogy az ügyvezetınek írásban nyilatkoznia kell a
taggyőlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetıképességét,
illetve a hitelezık érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének
elmulasztásával történı kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott
károkért az ügyvezetı a vezetı tisztségviselıkre vonatkozó általános rendelkezések
szerint felel.
Azokat a kifizetéseket, melyeket a jelen pontban foglalt rendelkezések ellenére
teljesítettek, a társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a
tag rosszhiszemőségét.
Ugyanezen szabályok megfelelıen alkalmazandók abban az esetben is, ha a tag
polgári jogi szerzıdés alapján, nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan
kifizetésben részesült, amelyre a jelen pontban foglaltak egyébként nem adnának
lehetıséget, és amely a felelıs társasági gazdálkodás követelményével
összeegyeztethetetlen.
7.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint törlik a társasági szerzıdés VIII. fejezetének
14. pontjában foglalt következı szövegezést:
A tagot a társaságnak az elızı pont szerint felosztható és a taggyőlés által felosztani
rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményébıl,
illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményébıl
üzletrészével arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a tag jogosult, aki az
osztalékfizetésrıl döntı taggyőlés idıpontjában a tagjegyzékben (Gt. 150. §) szerepel,
mely törvényi rendelkezéstıl eltérı idıpontot a társasági szerzıdés nem határoz meg.
A társasági szerzıdés lehetıséget ad arra, hogy a tagot megilletı osztalék nem
pénzbeli vagyoni értékő juttatásként is teljesíthetı, melyet a taggyőlés a tárgybani
határozatában köteles konkrétan meghatározni (tárgyát, idıpontját, értékét,
számításának módját, egyéb fontos feltételeit). A tag az osztalékra csak a már
teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

8.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint törlik a társasági szerzıdés VIII. fejezetének
15. pontjában foglalt következı szövegezést:
A taggyőlés az osztalékfizetésrıl az ügyvezetı javaslatára, a számviteli törvény szerinti
beszámoló elfogadásával egyidejőleg határozhat. Az ügyvezetı javaslatát a felügyelı
bizottságnak jóvá kell hagynia. Az elızıek szerint meghatározott eredményt a tagok
között az alábbiak szerint kell felosztani: A felosztandó eredmény összegét meg kell
bontani a felosztáskori saját tıke és a 2012. december 31-ei saját tıke arányban. Az
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így
megbontott
felosztandó
eredménynek a 2012. december 31-ei évi
saját tıkére jutó részét az alapító tagok között üzletrészük arányában kell felosztani,
míg a megbontott felosztandó eredménynek a felosztáskori saját tıkére jutó részét a
felosztáskor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészük arányában kell felosztani.
9.

Szerzıdı Felek az alábbiak szerint törlik a társasági szerzıdés VIII. fejezetének
16. pontjában foglalt következı szövegezést:
Két, egymást követı számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti
idıszakban a taggyőlés osztalékelıleg fizetésérıl akkor határozhat, ha
a)

a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbensı mérleg alapján
megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges
fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény
szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett
eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a
szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli
törvény szerint helyesbített saját tıkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a
törzstıke összege alá, továbbá

b) a tagok vállalják az osztalékelıleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli
törvény szerinti beszámoló alapján - a 14. pontban foglaltakra figyelemmel - az
osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetıség.
10. Szerzıdı Felek az alábbiak szerint törlik a társasági szerzıdés VIII. fejezetének
17. pontja 2. bekezdésének 1. mondata szerinti következı szövegezést:
Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetésérıl sem
határozhatna.
11. Szerzıdı Felek az alábbiak szerint törlik a társasági szerzıdés VIII. fejezetének
17. pontja 4. bekezdése szerinti következı szövegezést:
A saját üzletrészre esı osztalékot az osztalékra jogosult tagokat megilletı juttatásként
kell - ha a társasági szerzıdés eltérıen nem rendelkezik - törzsbetéteik arányában
számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelıen
alkalmazandók a társaság megszőnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.
12. Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés IX. fejezet 1.
pontját:
A társaság legfıbb szerve a taggyőlés, melynek tevékenységében minden tag jogosult
részt venni. A taggyőlések nyilvánosak.
13. Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés IX. fejezet 2.
pontját:
2.A taggyőlés feladata elsısorban a társaság alapvetı, stratégiai ügyeiben való döntés.
A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; melyrıl a felügyelı
bizottság írásbeli jelentésének megismerése nélkül nem határozhat a taggyőlést;
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b) törölve (törölt szövegezés:
„osztalékelıleg fizetésének elhatározása”)
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elıvásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elıvásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrıl;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezésérıl való határozat;
j) a Gt. 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezetı megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása;
k) a felügyelıbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerzıdés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetıjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve
élettársával köt;
n) a tagok, az ügyvezetık, a felügyelıbizottsági tagok (amennyiben a társaságnál
mőködik), illetve a könyvvizsgáló (amennyiben a társaságnál mőködik) elleni
követelések érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által
történı megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának elıkészítésérıl és az uralmi szerzıdés
tervezetének tartalmáról való döntés, az uralmi szerzıdés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszőnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerzıdés módosítása;
s) a törzstıke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) törzstıkeemelés esetén a tagok elsıbbségi jogának kizárása;
u) törzstıkeemelés során az elsıbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstıke felemelésekor, illetve az elsıbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
w) törzstıke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
x)a társaság részletes üzleti tervének elfogadása, melynek részét képzi a társaság által
nyújtott szolgáltatások ellenértékeként a háztartások által fizetendı díjak mértéke is,
y) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerzıdés a taggyőlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
z) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos mőködésérıl szóló 2009. évi
CXXII és más jogszabályok keretei között Szabályzatot alkot a vezetı
tisztségviselık, felügyelıbizottsági tagok, valamint az Mt.188.§(1) bek. vagy az Mt.
188/A.§ (1) bekezdés hatálya alá esı munkavállalók javadalmazása, valamint a
jogviszony megszőnése esetére biztosított juttatások, módjának, mértékének elveirıl,
annak rendszerérıl.
zs) a közhasznúsági melléklet elfogadása; a befektetési szabályzat elfogadása;
14.
Szerzıdı Felek az alábbiak szerint egészítik ki a társasági szerzıdés IX. fejezet
16. pontját:
A nonprofit mőködést érintı, a taggyőlésrıl készült jegyzıkönyvbe és határozatba
bárki betekinthet, és az azokban foglaltakról az ügyvezetı által hitelesített
másolatot kérhet.
15.
Szerzıdı Felek az alábbiak szerint egészítik ki a társasági szerzıdés X. fejezet
3. pontját:
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Közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet a társaság
ügyvezetıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt
– annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt
tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetıleg törölte.
16.
Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés XII.
fejezetét:
A társaság gazdálkodására, tevékenysége számviteli elszámolására valamint beszámolási
kötelezettségére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı
okirat VI. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, illetve az
a társaság vagyonát gyarapítja.
A társaság köteles az éves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg
közhasznúsági mellékletet készíteni.
A beszámoló elfogadásáról a taggyőlés dönt, a felügyelı bizottság írásbeli
jelentésének megismerését követıen. A taggyőlés a beszámolóval együtt
jóváhagyja a közhasznúsági mellékletet.
A beszámolót a társaság székhelyén, az ügyvezetıvel egyeztetett idıpontban bárki
megtekintheti, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
A társaság az éves számviteli beszámolót a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (1)–(8)
bekezdései szerint teszi nyilvánosan közzé és helyezi letétbe. A társaságnak a
számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál
útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni.
A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történı elektronikus
megküldésével a társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is
eleget tesz.
A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel
kerül sor.
A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámoló
haladéktalanul és ingyenesen megismerhetıvé válik. A beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy cégjegyzékszám megadásával,
keresıprogram segítségével is megismerhetı.
A közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon kell letétbe helyezni és
közzétenni.
17.
Szerzıdı Felek az alábbiak szerint egészítik ki a társasági szerzıdés XIV.
fejezet 2. pontját:

840
2.Jogutóddal szőnik meg a társaság
esetén.

társasági formaváltás, egyesülés és szétválás

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával
alakulhat át, kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve
nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

18.
Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés XIV.
fejezet 5. pontját:
5.A társaság megszőnésének elhatározásához a taggyőlésnek legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után fennmaradó
vagyonból elıször – amennyiben a társasághoz befizetésre került - a pótbefizetéseket
kell visszatéríteni, majd a további részt – a következı bekezdés szerinti korlátozással
- az alábbiak szerint kell felosztani a társaság tagjai között: a kifizetés összegét meg kell
bontani a kifizetéskori saját tıke és a 2012. december 31-ei saját tıke arányban. Az így
megbontott kifizetés összegének a 2012. december 31-ei saját tıkére jutó részét – a
következı bekezdés szerinti korlátozással - az alapító tagok között üzletrészük
arányában kell felosztani, míg a megbontott kifizetés összegének a kifizetéskori saját
tıkére jutó részét a kifizetéskor tagsági joggal bíró tagok között üzletrészük arányában
kell kifizetni.
A társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a társaság tagja részére a tartozások
kiegyenlítését követıen csak a megszőnéskori saját tıke összege adható ki,
legfeljebb a tag vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.
Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság a Hajdú-Bihar Megyében mőködı, a jelen
társaságéval azonos, vagy hasonló közhasznú tevékenységet folytató nonprofit
gazdasági társaság, vagy civilszervezet részére adja át.
Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság
törzstıkéje még nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a
felszámoló jogosult a még nem teljesített befizetésekre vonatkozó kötelezettséget
azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól megkövetelni, ha arra a
társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.
19.
Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés XVII.
fejezet 3. pontját:
3) A Felügyelı bizottság tagjaira az ügyvezetıre vonatkozó szabályok a Gt. szerint
irányadók.
Összeférhetetlenségi szabályok a Civiltv. alapján:
Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a társaság tagja;
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
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c)

a társaság cél szerinti
juttatásából részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat; illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet a társaság
felügyelı bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezetı
tisztségviselıje volt –annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt
tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetıleg törölte.
20.
Szerzıdı Felek az alábbiak szerint módosítják a társasági szerzıdés XIX.
fejezet 3. pontját:
A társaság mőködésével kapcsolatban keletkezett iratok a társaság székhelyén,
munkaidıben, az ügyvezetıvel történı elızetes egyeztetést követıen tekinthetık
meg.
Kérésre, a társaság ügyvezetıje az iratot köteles megmutatni, abba betekintést
engedni, valamint arról a kérelmezı költségére másolatot készíteni és azt
aláírásával hitelesíteni.
Az iratbetekintési jog nem sértheti a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény által meghatározott, más
személyes adatainak védelméhez főzıdı jogot és az érintett személyiségi jogait. Az
iratbetekintési jog nem sértheti a társaság üzleti titkait.
A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést
készíthet. A cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány
kiadása kérhetı.
A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad az elektronikus úton
benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá az
elektronikus okirattá alakított számviteli törvény szerinti beszámolóról, továbbá
biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történı ingyenes
betekintést a céginformációs szolgálat helyiségében.
21.
Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a jelen módosító szerzıdésben nem,
vagy másképpen nem szabályozott feltételekre a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései
irányadók. „
Felhatalmazza a polgármestert a társasági szerzıdés módosításról szóló megállapodás és az
egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 31.
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem tiszteletére történı emléktábla állításáról
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.
Buczkó József képviselı úr elmondta, nem csak az emlékév, a kötıdés is generálta
ezt az elıterjesztést.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, a szakbizottság a fejedelemrıl elnevezett
utcában javasolja elhelyezni az emléktáblát.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el azzal, hogy az emléktábla a
Bethlen Gábor körút 41-45. szám alatt található társasházon kerüljön elhelyezésre.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott javaslattal
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:
479/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Bethlen Gábor
Emlékév zárásaként Bethlen Gábor erdélyi fejedelem emlékére Hajdúnánáson, Bethlen G.
krt. 41-45. szám alatti társasház homlokzati falán elhelyezésre kerülı, 50x70 cm mérető,
fekvı alakzat formátumú, fekete gránit anyagú, homokfúvással (gravírozással) készült
szövegő és a grafikájú emléktáblát avat, amely a következı szöveget tartalmazza:

BETHLEN GÁBOR
(1590-1629)
ERDÉLY (TÜNDÉRKERT)
FEJEDELME
A HÁROM RÉSZRE SZAKADT
ORSZÁG EGYESÍTÉSÉRE
1623-BAN ÉS 1626-BAN
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ERRE VONULT EL HADSEREGÉVEL,
KÖZTÜK A NÁNÁSI HAJDÚKKAL,
A HABSBURGOK ELLEN.
FEJEDELEMMÉ
VÁLASZTÁSÁNAK
400. ÉVFORDULÓJÁN
ÁLLÍTATTA:
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT.
2013.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az emléktábla elkészítésével és
elhelyezésével kapcsolatban felmerülı költségeket 63.500,- Ft keretösszeg erejéig a 2013.
évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. december 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés
394/2010. (XI. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

a

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 döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen és 1 nem (Oláh
Miklós) szavazattal elfogadta az alábbi határozatot hozta:
480/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 394/2010. (XI. 25.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt-vel (1054
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Budapest, Báthori u. 3.) 2011. január 3.
napján kötött megbízási szerzıdés 1.3.
pontja alapján az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 azonosító számú, „Hajdúnánási Óvoda
kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával”címő sikeres pályázat után
5.100.000,- Ft + áfa, mindösszesen 6.477.000,- Ft sikerdíj kifizetését határozza el az
ADITUS Zrt. részére.
A képviselı-testület a sikerdíj 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 bevételekbıl biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a sikerdíj átutalásáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 7/2013.
(I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtásának határideje módosítására,
és a 129/2013. (III. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül
helyezésére
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 döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 fı
(Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban, elfogadta az alábbi határozatot hozta:
481/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 129/2013.
(III. 28.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.

II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 7/2013.
(I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat végrehajtásának határidejét 2014. március
31-re módosítja.
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A 7/2013. (I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy az elıterjesztés elkészítésérıl és a képviselı-testület elé
terjesztésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2014. március 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
„Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévı iskola épület épületenergetikai
fejlesztése” címő, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 jelő nyertes pályázathoz
kapcsolódóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az elıterjesztéshez plusz határozati
javaslat került megküldésre.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:
482/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám
alatti meglévı iskola épület épületenergetikai fejlesztése” címő, KEOP-5.5.0/A/12-20130136 jelő nyertes pályázathoz kapcsolódóan készült elıterjesztést megismerve úgy határoz,
hogy a „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévı iskola épület épületenergetikai
fejlesztése” címő, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 jelő nyertes pályázathoz szükséges
85 000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 107.950,- Ft többlet saját erı 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
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tulajdonú
lakások
értékesítésébıl
bevételek terhére biztosítja.

képzıdött,

elkülönített

számlán

kezelt

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
„Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévı iskola épület épületenergetikai
fejlesztése” címő, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 jelő nyertes pályázat támogatási
szerzıdésének aláírására, valamint felkéri, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 05. - támogatási szerzıdésének aláírására
folyamatos
- szükséges intézkedések megtételére

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:
483/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 43/2013. (I. 31.) számú
Képviselı-testületi Határozat elsı bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 142 369 540,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
142 369 540,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 121 014 109,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 21 355 431,- Ft.
A 43/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. december 05.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENÖTÖDIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
magántulajdonban lévı kisközök tulajdonjogának megszerzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés
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Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Városfejlesztési Bizottságok az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, lehet-e tudni kinek a tulajdonában vannak ezek
a kisközök.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy az ott lakók tulajdonát
képezik ezek a kisközök.
Dombi György képviselı úr elmondta, ıt is többször megkeresték már ezzel
kapcsolatban, lépnie kell az önkormányzatnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ez jelentıs kötelezettségvállalást is
jelent, így kérte az érintett tulajdonosok aktív közremőködését.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
484/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
3. § alapján úgy határoz, hogy kezdeményezi a magántulajdonban lévı kisközök
tulajdonjogának megszerzését ajándékozás formájában a helyi közfeladatok ellátása
érdekében.
Felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket az érintett ingatlanok
tulajdonosaival, majd készítsen elıterjesztést a tulajdonosok által felajánlott ingatlanok
körérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2014. január 31.
– egyeztetések lefolytatása
2014. február 28.
– elıterjesztés készítése

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató Hajdúnánás
város kiskörúton belüli forgalmi rendjének 2013. október 15-én életbe lépett
forgalomszabályozásának tapasztalatairól
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Városfejlesztési Bizottság a tájékoztató határozati javaslatát
elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Dr. Kiss Imre jegyzı kiment a terembıl.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület a tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
485/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Város kiskörúton
belüli forgalmi rendjének 2013. október 15-én életbe lépett forgalomszabályozásának
tapasztalatairól szóló tájékoztatót megismerte.
A képviselı-testület úgy határoz, hogy a 2013. október 15-tıl bevezetett forgalmi renddel
kapcsolatos bejelentések kivizsgálását újra napirendre tőzi.
Felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett észrevételek figyelembe vételétel elıterjesztés
készítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2014. február 28.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Hajdúnánási Óvoda létszámnöveléssel kapcsolatos kérelmérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Elıterjesztés

a

Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kiss György irodavezetı módosítást javasolt. A határozati javaslat 2. mondata
egészüljön ki a következı szövegrésszel: figyelembe véve a 317/2013. (VII. 19.)
számú Képviselı-testületi Határozatot 2014. január 1. napjától: 65 fı.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, ezt a kérdést majd vissza kell hozni
januárban a testület elé.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt Kiss György irodavezetı
módosításának megfelelıen.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosítással
10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:
486/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 2013. december
1. napjától a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskeretét 1 fı dajka állással megemeli.
A fentiek végrehajtása után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskerete
2013. december 1. napjától: 72 fı, figyelembe véve a 317/2013. (VII. 19.) számú
Képviselı-testületi Határozatot 2014. január 1. napjától: 65 fı.
A képviselı-testület felhívja az intézményvezetı figyelmét, hogy a jelenleg támogatás
útján finanszírozott álláshelyet a támogatási idıszak után javasolja megváltozott
munkaképességő munkavállalóval betölteni tekintettel a 312/2012. (VIII. 09.) számú
Képviselı-testületi Határozatra.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet soron következı
módosításakor a létszám-elıirányzat módosításáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. november 30. – az értesítésre
2013. december 15. – a létszám-elıirányzat módosítására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Városi
Rendelıintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) kérelméhez
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.)
(Dr. Kiss Imre jegyzı visszajött a terembe.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy a 4 fı közalkalmazott
esetében lesz-e az önkormányzatnak lehetısége állami támogatásra.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy nincs erre lehetıség.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
487/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 126/2013. (III. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozat végrehajtására való tekintettel, mivel az orvosi ügyeleti
feladatokat 2013. szeptember 1. napjától nem a Városi Rendelıintézet látja el így az
ügyelet ellátására biztosított önkormányzati támogatásból fel nem használt 3.298 eFt
elıirányzatot az intézménytıl visszavonja.
A Városi Rendelıintézet számára három, az orvosi ügyeleti feladat ellátására
foglalkoztatott közalkalmazott felmentésével járó távolléti díj és annak munkáltatói terhei
fizetési kötelezettségének finanszírozására 2.053 eFt többlet önkormányzati támogatást
biztosít.
A fenti két intézkedés egyenlegeként a Városi Rendelıintézettıl 1.245 eFt önkormányzati
támogatás elıirányzatot elvon, melyet a 2013. évi költségvetés általános tartalékába
helyez.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelı módosításáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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488/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 126/2013. (III. 28.) számú
Képviselı-testületi Határozat végrehajtására való tekintettel, mivel az orvosi ügyeleti
feladatokat 2013. szeptember 1. napjától nem a Városi Rendelıintézet látja el, így az
ügyelet 2013. szeptember és október havi szolgáltatási díjának finanszírozására
2.080 eFt-ot biztosít az önkormányzat költségvetésében a 2013. évi költségvetés tartaléka
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelı módosításáról gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen, Piac u. 54. 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 döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
489/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
11. § alapján úgy határoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024 Debrecen,
Piac u. 54. szám) ingyenes használatába adja az önkormányzat tulajdonát képezı,
hajdúnánási 3527 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám
alatti 1429 m2 alapterülető kivett kollégium megnevezéső ingatlan zárt udvarának 2 db
gépjármő elhelyezésére szükséges részét a mellékelt használati szerzıdés-tervezet alapján.
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal képviselıjét értesítse, valamint felhatalmazza a használati szerzıdés
aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 06.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Brudnyák János
(4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 25. IV/15. szám) alatti lakos 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 döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta az alábbi határozatot hozta:
490/2013. (XI. 28.) 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 Brudnyák János, 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 25. IV/15. szám alatti
lakosnak a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. szám alatt található 14 m2 alapterülető
4. számú garázsra vonatkozó bérleti szerzıdését meghosszabbítja 3 éves határozott
idıtartamra, 2016. november 30. napjáig 500,- Ft/m2/hó+ÁFA bérleti díj
meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy Brudnyák János 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 25. IV/15.
szám alatti lakost értesítse, továbbá gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. november 29.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítására
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 az elhangzottaknak megfelelıen.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
491/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya (4024 Debrecen, Piac utca 54. szám) által a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére megküldött, HBB/12/01535-1/2013.
ügyiratszámú levéllel kapcsolatban fenntartja azon véleményét, hogy a Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 10-12. szám)
felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területében legyen megállapítva.
A Képviselı-testület véleményében rögzíti továbbá azt is, hogy Hajdúnánás Város
Jegyzıjének nyilvántartásában szereplı hátrányos helyzető, általános iskolába járó
gyermekek létszáma: 533 fı, amelybıl 425 fı a Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Mővészeti Iskola tanulója. A halmozottan hátrányos helyzető, általános iskolába
járó gyermekek létszáma: 191 fı, amelybıl 144 fı a Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Mővészeti Iskola tanulója.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási
Fıosztályának (4024 Debrecen, Piac utca 54. szám) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. november 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a
Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség kérelmérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, nem-e lehetne a nyilatkozat megadását
feltételhez kötni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, nem lehet, a busz használatáról majd a
késıbbiekben tárgyalhatnak.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
492/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy támogató
nyilatkozatával hozzájárul a Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Szövetség
(4085 Hajdúnánás-Tedej, Fı út 9. szám) mikrobusz beszerzésére irányuló pályázatának
benyújtásához.
Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat megadására, és a Hajdúsági Vidékés Területfejlesztési Szövetség értesítésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. november 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés „A
legszebb konyhakertek” programban való részvételrıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr néhány szóban ismertette a program lényegét.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, mindenképpen támogatható ez az elıterjesztés,
elég csak a Szociális Földprogram sikerére gondolni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A döntéshozatalban résztvevık száma 10 fı volt.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Juhász Endre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
493/2013. (XI. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván
a Karcag város által meghirdetett „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertje programhoz a 2014-es évben.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a jelentkezéshez szükséges szándéknyilatkozat, és az
együttmőködési megállapodás aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 06.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, az a kérés érkezett hozzá, hogy
Jegyzı Nagy Imre emléktáblájára ne koszorú kerüljön elhelyezésre, csak nemzeti
színő szalag.
Buczkó József képviselı úr elmondta, jelezték számára, hogy az aszfaltozások után
nem került elszállításra a felmart anyag és ez problémát okoz több utcában is.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tegnap kerültek befejezésre a munkálatok.
A késıbbiekben földpadkák kerülnek majd kialakításra.
Oláh Miklós képviselı úr a november 29-én megrendezésre kerülı Véradók Báljára
hívta fel mindenki figyelmét.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a rendelı mögötti parkolót a
rendırség fokozottan fogja ellenırizni.
Szólláth Tibor polgármester úr ismertette a Városnapi rendezvénysorozat
programját.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését de. 9 óra 23 perckor bezárta és
zárt ülést rendelt el.
kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

