Száma: 1048-1/2014.
„TERKA”
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január
30-án - csütörtökön - de. 10,30 órai kezdettel megtartott üléséről
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Határozati javaslat a Holocaust emléktábla helyreállítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(4/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)

3.)

Előterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 31/2013. (XII. 12.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

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

5.)

Tájékoztató a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
2014. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(5/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)

6.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
vezérigazgatójának kinevezéséről és alapító okiratának módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(6-8/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatok)

7.)

Beszámoló a Startmunka-program keretében elvégzett
eredményekről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(9/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)

8.)

Előterjesztés közmeghallgatás meghirdetéséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(10/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)

munkákról

és
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9.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(11/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)

10.) Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(12/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)

Zrt.

víziközmű

11.) Előterjesztés a Kárpátok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulásba történő tagsági belépéshez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(13-14/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatok)
12.) Előterjesztés Hajdúnánás településrendezési eszközeinek
módosítással kapcsolatos kérelmek tárgyában
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(15/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)

2013-2014.

évi

13.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének (4025
Debrecen, Széchenyi u. 35-37. szám) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(16/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)
14.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41-45. szám 4. számú garázs
további hasznosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(17/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)
15.) Tájékoztató a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 437/2013. (X. 31.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzati tulajdonú lakások
felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(18/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)
16.) Előterjesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének további
megoldásáról a Hajdúnánási Óvodában
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
(19/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)
17.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
79. szám alatt levő ingatlan homlokzati hőszigetelésére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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(20/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat)
A 18-20.) napirendi pontok előterjesztéseit a képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalta meg, amelyről külön jegyzőkönyv készült.
18.) Előterjesztés minőségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
bérlőkiválasztására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Különfélék

adott
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Száma: 1048-1/2014.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2014. január 30-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei és határozatai
Rendelet száma
1/2014. (I. 30.)
2/2014. (I. 30.)
Határozat száma
4/2014. (I. 30.)
5/2014. (I. 30.)
6/2014. (I. 30.)
7/2014. (I. 30.)
8/2014. (I. 30.)
9/2014. (I. 30.)
10/2014. (I. 30.)
11/2014. (I. 30.)
12/2014. (I. 30.)
13/2014. (I. 30.)
14/2014. (I. 30)
15/2014. (I. 30.)
16/2014. (I. 30.)
17/2014. (I. 30.)
18/2014. (I. 30.)
19/2014. (I. 30.)
20/2014. (I. 30.)

Rendelet tárgya
A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 31/2013.
(XII. 12.) ÖR módosítása.
A közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról.
Határozat tárgya
A testület teljes mértékben elutasítja és mélységesen elítéli a
városban lévı emléktábla megrongálását, összefirkálását.
A testület elfogadta a Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évi üzleti
tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót.
A testület a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatójának 2014.
március 1. napjától kezdıdıen Dr. Horváth Tibor Gergelyt
választotta meg, határozatlan idıre.
A testület a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója bruttó
személyi alapbérét határozta meg.
A testület a Hajdúnánási Holding Zrt-vel kapcsolatban hozott
döntéseket.
A testület elfogadta a Start program 2013. évi beszámolóját.
A testület közmeghallgatás idıpontjáról döntött.
A testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött egységes
szerkezetbe foglalt együttmőködési megállapodás aláírásáról
döntött.
A testület megállapodás módosításáról és kiegészítésérıl döntött
a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt-vel.
A testület képviselı-testületi határozat hatályon kívül
helyezésérıl döntött.
A testület alapító tagként való belépésrıl döntött. (Kárpátok
EGTC)
A testület településrendezési eszközök kérdésében döntött.
A testület nem járult hozzá rezsiköltség módosításához.
(Hn. Kisfaludy u. 15.)
A testület pályázat kiírásáról döntött. (Hn. Bethlen G. krt. 41-45.)
A testület elfogadta a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. által
megküldött 18 lakás állapotfelmérésérıl szóló tájékoztatót.
A testület a Hajdúnánási Óvodában logopédus foglalkoztatására
bízta meg az intézmény vezetıjét.
A testület a Hn. Bocskai u. 94. szám alatti épület felújításának
folytatásáról döntött, pénzeszköz átadásával a HÉPSZOLG Kft.
részére.

Kód
L0
D5

Z1
C8
L4
L4
L4
C2
A8
G1
A 16
Z1
E 15
K8
D7
D7
C8
J1
Z1

10

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január
30-án - csütörtökön - de. 10,30 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Buczkó
József, Dombi György, Szabóné Marth Éva, Kovács Zsolt, Oláh Miklós, Tóth Imre,
Török István képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője,
Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Fülöpné Baráz Judit a szociális
csoport csoportvezetője, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport csoportvezetője,
dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintéző, dr. Molnár Anett
jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 5.) és a 6.) napirendi pont Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
tárgyalásánál:
Zrt. igazgatóságának tagja
a
10.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Nagy Miklós a HBVÖ Zrt. vezérigazgatója

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

Határozati javaslat a Holocaust emléktábla helyreállítására

A fenti napirendi pontot a polgármesteri jelentést követően 2. napirendi pontként
javasolta megtárgyalni.
-

Előterjesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének
további megoldásáról a Hajdúnánási Óvodában

-

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
79. szám alatt levő ingatlan homlokzati hőszigetelésére
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A fenti 2 napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt
egymást követően javasolta megtárgyalni.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pontok felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 11 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Tóth Imre képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 9 igen
szavazattal, 2 fő (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Határozati javaslat a Holocaust emléktábla helyreállítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 31/2013. (XII. 12.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés a közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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5.)

Tájékoztató a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
2014. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
vezérigazgatójának kinevezéséről és alapító okiratának módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Beszámoló a Startmunka-program keretében
eredményekről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Előterjesztés közmeghallgatás meghirdetéséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

elvégzett

Vízmű

munkákról

Zrt.

és

víziközmű

11.) Előterjesztés a Kárpátok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulásba történő tagsági belépéshez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés Hajdúnánás településrendezési
módosítással kapcsolatos kérelmek tárgyában
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

eszközeinek

2013-2014.

évi

13.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének (4025
Debrecen, Széchenyi u. 35-37. szám) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41-45. szám 4. számú garázs
további hasznosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
15.) Tájékoztató a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 437/2013. (X. 31.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján az önkormányzati tulajdonú lakások
felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének további
megoldásáról a Hajdúnánási Óvodában
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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17.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
79. szám alatt levő ingatlan homlokzati hőszigetelésére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés minőségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
bérlőkiválasztására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

adott

21.) Különfélék
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr számon kérte Oláh Miklós képviselő urat, mint a
Hajdúnánás-Hajdúdorog Beruházó Víziközmű Társulás Elszámoló Bizottságának
elnökét, hogy az elszámolás állásáról július 15-re ígérte a beszámolót a testületnek,
azonban az elmaradt.
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, még mindig nem áll a rendelkezésére a kért
anyag, de ha a zárómérleg meglesz, az természetesen a testület elé kerül.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, 2008-ban indult az elszámolás és ők csak
egy tájékoztatót kértek. Az időmúlás következtében ezt az adósságot már nem lehetett
bevonni a konszolidációba.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, nem jelent-e ez akadályt a további
beruházások kapcsán.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy tudomása szerint nem.
Oláh Miklós képviselő úr megerősítette ezt az állítást.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, hogy Hajdúdorog is megkereste őket
ebben az ügyben tavaly, de érdemi választ nem tudtak adni.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el.
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(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a Holocaust
emléktábla helyreállítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a határozati javaslattal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr azt kérdezte, nem lehetne-e növelni a felajánlott összeget.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ő jelenleg ezt az összeget javasolja csak.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, egyetért az előterjesztéssel, és fel kell tennie azt a
kérdést, hogy kinek állt ez érdekében.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr névszerinti szavazást kért.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el arról, hogy legyen-e névszerinti
szavazás.
A képviselő-testület a névszerinti szavazásra vonatkozó javaslatot 11 igen szavazattal
elfogadta.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
Szabóné Marth Éva képviselő asszony igennel szavazott.
Buczkó József képviselő úr igennel szavazott.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony igennel szavazott.
Tóth Imre képviselő úr igennel szavazott.
Oláh Miklós képviselő úr igennel szavazott.
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Török István képviselő úr igennel szavazott.
Ötvös Attila képviselő úr igennel szavazott.
Kovács Zsolt képviselő úr igennel szavazott.
Dombi György képviselő úr igennel szavazott.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr igennel szavazott.
Szólláth Tibor polgármester úr igennel szavazott.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

4/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értesült a 2014. január 27-én
Hajdúnánás városában a Holocaust Áldozatainak Emléknapja alkalmából megtartott
megemlékezés során észlelt minősíthetetlen cselekedetről, melynek során a Mártírok utcán
elhelyezett emléktáblát ismeretlenek megrongálták, összefirkálták.
A képviselő-testület kijelenti, hogy ezt a súlyosan közösségellenes magatartást teljes
mértékben elutasítja és mélységesen elítéli.
A képviselő-testület az elkövető mihamarabbi felelősségre vonása érdekében 100.000,- Ft
összegű nyomravezetői díjat ajánl fel, ezzel is segítve a rendőrség munkáját.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy nyomravezetői díjat az önkormányzat
2014. évi költségvetésbe betervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül
intézkedjen az emléktábla állapotának helyreállításáról.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. január 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a szociális
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 31/2013. (XII. 12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
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(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, korábban nem támogatta, de a jelen
előterjesztést el tudja fogadni.
Tóth Imre képviselő úr arról beszélt, hogy a közösségi érdeket az egyéni érdekek elé
kell helyezni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
1/2014. (I. 31.)
Önkormányzati Rendelete
a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 31/2013. (XII. 12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. § A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi
szabályairól szóló 31/2013. (XII.12.) Önkormányzati Rendet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (4)
bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(4) Jegyzıre átruházott hatáskörök:
a.) méltányossági közgyógyellátás megállapítása,
b.) krízis segély megállapítása”
2. § Az Ör. 14. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„e.) a lakás rendeltetésszerő használata az alábbiak szerint:
ea.) a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
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eb.) tisztálkodó helyiség és illemhely rendeltetésszerő használata, rendszeres
takarítása,”
3.§

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2014. január 30.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. január 31.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

1. számú melléklet az 1/2014. (I. 31.)
Önkormányzati Rendelethez

HAJDÚNÁNÁSI
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A
nyomtatványt
nyomtatott
betővel
olvashatóan
kérjük
kitölteni, illetve a megfelelı

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM
I.

KÉRELMEZİ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAI:

1. Kérelmezı neve:
……………………………………………...……………………………...
2. Születéskori név:
………………………………….…………...……………………………...
3. Születési
helye:………………………….………,ideje:……….év……..……….…hó……nap
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4. Anyja születéskori
neve:………………………………………………………………………
5. Társadalombiztosítási azonosító jel:

6. Családi állapota:

A.) egyedülálló (nıtlen, hajadon)
B.) házasságban él
C.) élettárssal él
D.) különváltan él (amennyiben lakcímük különbözı)
E.) özvegy
F.) elvált (bírósági ítélet száma:…………………….)

7. Állampolgársága:…………………………………………………………….
8. Telefonszám: (nem kötelezı megadni)……………………………………….

II. LAKCÍME:
Lakóhelye:……………………………………………………………………………...……hel
ység
……………………………………………………….utca………………sz…………em……
…ajtó
Tartózkodási
helye:………………………………………………………………………….helység
……………………………………………………….utca………………sz…………em……
…ajtó (Tartózkodási helyet csak abban az esetben kell kitölteni, ha az nem azonos az állandó
lakcímmel.)
III. A LAKÁSBAN BEJELENTETT LAKÓHELLYEL VAGY TARTÓZKODÁSI
HELLYEL RENDELKEZİ SZEMÉLYEK:
Név,
születéskori név,
rokonsági foka

Családi
állapota

Születési helye,
ideje (év, hó, nap),
TAJ-száma

Anyja születéskori
neve

Foglalkozása
(nyugdíjas
esetén
törzsszám)
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……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..

……………………………..
……………………………..

Szociális Csoport tölti ki!
Családtagok száma: ………………….. fı
A család egy fıre jutó havi nettó jövedelme:…………..…………....Ft
Korábban volt-e önkormányzati segély iránti kérelme?
1.) igen (ügyiratszám:………………………………)

2. nem
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IV. JÖVEDELEMNYILATKOZAT
(A kérelmezı és vele közös háztartásban élı közeli hozzátartozóinak jövedelmérıl)
A
A jövedelem típusa

1.

Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebbıl:
közfoglalkoztatásból
származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból,
ıstermelıi, illetve
szellemi és más önálló
tevékenységbıl
származó

3.

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerő rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

V.

B

C
D
Házastárs,
Kérelmezı
Gyermekek
élettárs
havi jövedelme (forint)

Kérelmemet az alábbi indokok miatt nyújtottam be: (a kérelem indoklásánál problémáját
szíveskedjen pontosan megfogalmazni, hogy a megfelelı támogatást ki lehessen választani)
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a.) temetés költségeinek viseléséhez nyújtandó önkormányzati segély
Elhunyt személyre vonatkozó adatok:
Neve:
……………………………………………………………………………………………
…..
Születési helye, ideje:
………………………………………………………………………………...
Anyja neve:
………………………………………………………………………………………….
Volt lakóhelye:
………………………………………………………………………………………
Hozzátartozói minısége:
…………………………………………………………………………….
Haláleset helye, ideje:
………………………………………………………………………………..
Temetés idıpontja:
………………………………………………………………………………….
Halotti anyakönyvi kivonat száma:
………………………………………………………………….
Temetési költségek:
…………………………………………………………………………………
Tartási, öröklési, életjáradéki szerzıdése volt-e?
…………………………………….……………….
b.) létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzet, melynek indokai az alábbiak:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
VI.

NYILATKOZATOK

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága útján –
ellenırizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történı
felhasználásához.
Felelısségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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Kelt: ....................................................................., ....................................................
...........................................................................
kérelmezı

..............................................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

VII. A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
1. a kérelmezıvel közös háztartásban élı valamennyi jövedelemmel rendelkezı családtag
utolsó havi jövedelmérıl szóló munkáltatói igazolás
2. postai úton kapott jövedelem esetén az utolsó havi postai szelvény (nyugdíj, álláskeresıi
ellátás, gyermektartásdíj stb.), vagy számlakivonat
3. indokai alátámasztásaként csatolandó orvosi igazolás, gyógyszerköltség igazolása,
munkanélküliség tényének igazolása, stb.
Tájékoztatjuk, hogy az önkormányzati segély létfenntartást veszélyeztetı 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.
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,
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f)
g)

2 hónapot meghaladó közüzemi számla-tartozás,
adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás üzembe helyezésének
anyagi terhe.

Ügyfélfogadás a Hivatal udvari épületében az alábbi idıpontokban:
Hétfı: 8-12-ig 13-16-ig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda - péntek: 8-12-ig.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a közterület
használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 30.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselı-testületének
2/2014. (I. 31.) Önkormányzati Rendelete
a közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
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A közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: R.)a következı 10/A §-al egészül ki:
„10/A.§ (1) A saját tulajdonú, használatú ingatlanok elıtti közterület legeltetési célra az e
rendeletben meghatározott feltételekkel igénybe vehetı. Más személy tulajdonában,
használatában lévı ingatlan elıtti közterületen állatot legeltetni csak az ingatlan
tulajdonosának, használójának elızetes hozzájárulásával lehet.
(2) A közterület legeltetési célú igénybevétele díjmentes.
(3) A közterületen legeltetett állat tulajdonosa köteles
a)

az állatnak a közterület közlekedési célú területére, úttestre, járdára kijutását folyamatos
ırzéssel, kipányvázással, bekerítéssel megakadályozni,
b) gondoskodni arról, hogy az állat a közlekedést ne veszélyeztesse,
c) megakadályozni, hogy az állat a közterületen lévı fás szárú növényzetben kárt okozzon,
d) folyamatosan gondoskodni az állat által okozott szennyezıdések, trágya eltávolításáról és
e) az állatok közterületen történı legeltetésébıl eredı kár megtérítésére.

(4) Nem vehetı igénybe a közterület legeltetési célra az alábbi közterületi helyeken:
a)
Hajdúnánás Város belsı körgyőrője mentén és azon belül,
b)
nevelési, oktatási kulturális intézmények telekhatárától minden irányba 100
méteres körzetében.”
2. §
Hatályát veszti a R. 15/A. § (1) bekezdése.
3. §
A közösségi együttélés alapvetı szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirıl szóló
27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet 10. § (1) bekezdése a következı d) ponttal egészül ki:

„d) az állatok közterületen történı legeltetésének önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályait megszegi.”
4. §
E rendelet 2014. február 1-én lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2014. január 30.
Szólláth Tibor
polgármester
Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. január 31.

Dr. Kiss Imre
jegyzı
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Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúnánási
Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2014. évre vonatkozó üzleti
tervének bemutatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Török István képviselő úr több kérdést is feltett. Egyrészt, hogy miért kellett egy
külsős magas fizetésű általános igazgatóhelyettest felvenni a Nánás Pro Cultura Kfthez, másrészt a központi közbeszerzés miért nem valósult meg 2013-ban.
Dr. Horváth Tibor Gergely igazgatósági tag válaszában elmondta, hogy a
helyettesre azért volt szükség, mert az igazgató egy személyben ezt a sokrétű feladatot
nem tudta ellátni maximálisan. A közbeszerzést már 2013-ban is közössé tették, hiszen
a tisztítószerek és a papíráruk már így kerültek beszerzésre.
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, ő nem híve a Holdingnak, de elismeri a sikereit.
Az idei terv jobb, mint az előző, azonban még mindig nem egységes.
Tóth Imre képviselő úr arról beszélt, hogy fejlődést mutat a terv, a várt eredmények
azonban eléggé vagylagosak.
Török István képviselő úr elmondta, örül annak, hogy a terv a korábbi tévedéseket is
elismeri és azok kijavítására törekszik.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony arról beszélt, örül annak, hogy képviselő
társai elismerik a Holding működését.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, stratégiát kell kialakítani a
szálláshelyek értékesítésére.

26

Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a cél az az, hogy az átszervezéssel
megtakarításhoz jussanak. Legyen önálló a cég, azonban konzultáció az kell.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, a
tájékoztatóban foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
3 tartózkodás (Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

5/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2014. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló
tájékoztatót megismerte, s azt - figyelembe véve a Felügyelő Bizottság javaslatát elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Zrt. igazgatóságát tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. január 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vezérigazgatójának
kinevezéséről és alapító okiratának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr azt kérdezte, nincs-e pályáztatási kötelezettség?
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nincs. A javaslata az, hogy a
vezérigazgató bruttó személyi bére 800.000,-Ft legyen.
Dr. Horváth Tibor Gergely igazgatósági tag elmondta, ő főállásban fogja ezt a
tevékenységet végezni.
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Kovács Zsolt képviselő úr köszönetet mondott az igazgatóság tagjainak az eddig
elvégzett munkáért.
Török István képviselő úr elmondta, még mindig fenntartja a korábbi döntését a
Holding létrehozására vonatkozóan, szerinte sok kárt okozott a Hépszolg Kft.,
működésében azonban ezt a döntést támogatja.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, korábban sem értett egyet a Holdinggal, most is
tartózkodni fog.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony elmondta, ez a döntés egy operatív vezetést tesz
lehetővé. Török István képviselő úr károkozásról beszél, akkor ezt bizonyítsa.
Török István képviselő úr válaszában elmondta, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökeként ez a képviselő asszony feladata lenne. Biztosan azért mondott le a
Felügyelő Bizottsági tagságról, mert érezte, hogy valami ott nincsen rendben.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony szintén megköszönte a tagoknak az eddigi
munkát.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony elmondta, azért mondott le, mert belátta, hogy nincs
kellő ideje ezzel a feladattal foglalkozni. Ha bárki bármiféle visszaélést tapasztal, azt
jelezze felé és ő, mint a bizottság elnöke kivizsgálja majd az esetet.
Buczkó József képviselő úr elmondta, bízik abban, hogy az 1 vezető többet jelent
majd, mint a 3.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatotokat
az általa tett bérre vonatkozó kiegészítéssel szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 9 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

6/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tudomásul véve az Igazgatóság
elnökének (Sebő László) és tagjainak (Dr. Horváth Tibor Gergely és Herter Gyula) az
ezen tisztségről 2014. március 1. napi hatállyal történő lemondását - úgy dönt, hogy a
Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478, a továbbiakban:
Zrt.) 2014. március 1. napjától kezdődően Igazgatóság nem működik, hanem ezen
időponttól kezdődően az Igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja.
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2. A Képviselő-testület a Zrt. vezérigazgatójának - önálló cégjegyzési jogosultság biztosítása
mellett - 2014. március 1. napjától kezdődően Dr. Horváth Tibor Gergely (anyja születési
neve: Médi Irén Sára) 2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz. alatti lakost választja meg. A
vezérigazgató megbízatása határozatlan időre szól.
3. A Képviselő-testület a fenti 1-2. pontokban foglaltakra tekintettel 2014. március 1.
napjától kezdődő hatállyal módosítja a Zrt. alapító okiratát, tekintettel arra, hogy a Zrt-nél
ezen időponttól kezdődően az igazgatóság jogait a vezérigazgató gyakorolja, valamint
ebből kifolyólag megváltozik a cégjegyzés módja is.
Ennek megfelelően az alapító okirat 8. fejezete az alábbiak szerint változik meg:
"8. Az igazgatóság, a vezérigazgató
8.1. A társaságnál
a) igazgatóság működik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató
gyakorolja.
8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:
Név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

A megbízatás
a) határozott időre,
b)határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

…………………………..……………….
...........................................................

8.3. Az igazgatóság tagjai:
Név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

…………………………..……………….
...................................................................

Név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

…………………………..………….…….
............................................................

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.
8.5. A vezérigazgató:
Név:
Születési hely és idő:
Anyja születési neve:
Lakcím:
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre

Dr. Horváth Tibor Gergely
Hajdúnánás, 1976. március 25.
Médi Irén Sára
2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz.
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szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
A megbízatás lejárta:

2014. március 1.
....................................................................

8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles."
Az alapító okirat 10. fejezete az alábbiak szerint módosul:
"10. Cégjegyzés
10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:
Név:

Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató
……………………………………..

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név:
és
Név:

…………………………………….
…………………………………….

együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név:
és
Név:

…………………………………….
…………………………………….

együttesen jogosultak cégjegyzésre."
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Zrt. alapító okiratának fenti
tartalmú módosítását írja alá Hajdúnánás Városi Önkormányzat alapító és kizárólagos
részvényes képviseletében, valamint a változások cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges
intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. március 10.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát azzal, hogy a
személyi alapbér bruttó 800 eFt, 9 igen szavazat és 2 tartózkodás (Oláh Miklós,
Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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7/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hajdúnánási
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. sz.) megbízatását főállású munkaviszonyban ellátó vezérigazgató bruttó személyi
alapbérét 800.000,- Ft összegben határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a vezérigazgatóval az ezen
tisztség ellátása tárgyában kötendő munkaszerződést aláírja.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 28.

A képviselő-testület az előterjesztés harmadik határozati javaslatát 8 igen szavazat és
3 tartózkodás (Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

8/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Hajdúnánási
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22. sz.) vezérigazgatóját, hogy a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság alapító okiratának módosításával kapcsolatos, a jelen határozat szerinti
legfőbb szervi döntésnek a Cégközlönyben való közzétételéről a hatályos jogszabályok
szerint előírt határidőben gondoskodjon, valamint arra, hogy az alapító okirat
módosításával kapcsolatos egyéb intézkedéseket tegye meg, beleértve a szükséges
jognyilatkozatok megtételét is.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. március 14.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Startmunkaprogram keretében elvégzett munkákról és eredményekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, a Városfejlesztési Bizottság ülésén sok kérdést
tett fel, aminek a megválaszolása kimunkálást igényel, ezért kéri a bizottsági módosító
javaslat elfogadását.
Buczkó József képviselő úr idézve a beszámolóból elismerését fejezte ki a
közmunkaprogramban elvégzett munka iránt.
Török István képviselő úr elmondta, elismerést érdemel a program és ő támogatja
továbbra is.
Dombi György képviselő úr azt kérte, hogy a honlapon ez a beszámoló elérhető
legyen.
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, sajnálatos, hogy erre a közmunkára ennyire
szükség van. Köszöni, hogy a polgármester úr ezt ennyire szívügyeként kezeli. Van
javítani való ebben a programban, sajnos sok pletyka kering a városban a gyakorlati
problémákról, amelyeket orvosolni kellene. A program járműveinek használata
véleménye szerint nem megfelelő, sokszor magáncélra használják a dolgozók.
Tóth Imre képviselő úr elismerését fejezte ki a programban dolgozók felé, akik
értékes, a város számára hasznos munkát végeztek. Ez nem megoldás,
munkahelyteremtés kell a városban, ahol rendes kereseti lehetőség van.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony elmondta, ez a beszámoló tartalmilag nagyon
gazdag. A finanszírozás nem volt a témája, de ez állami pénz, amivel nagyon
szigorúan el kell számolni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megerősítette a képviselő asszony által
elmondottakat és hozzátette, hogy ezek az elszámolások a hivatalban fellelhetőek, ha a
képviselők közül valaki szeretné megtekinteni.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a
Városfejlesztési Bizottság javaslatával kiegészítve szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

9/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi START
közmunkaprogramok megvalósításáról szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.
A képviselő-testület a beszámoló alapján szükségesnek tartja a Startmunka-program
keretében elvégzett munkákról az egyes közfoglalkoztatási programokra vonatkozóan
pénzügyi-gazdasági tájékoztató elkészítését.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 14.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
NYOLCADIK
NAPIRENDI
PONT
közmeghallgatás meghirdetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

(Dombi György képviselő úr kiment a teremből, így a testület 10 fővel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr a közmeghallgatás időpontjának 2014. február 12-ét
javasolta, helyszínnek pedig a Bocskai Filmszínház színháztermét.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az elhangzott javaslattal szavazásra
bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát az elhangzott javaslattal
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Szólláth Tibor polgármester úr ezután a közmeghallgatása jegyzőkönyv-hitelesítő
személyére kért javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Tóth Imre képviselőt javasolta a
közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjének.
(A teremben lévő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 8 igen
szavazattal, 2 fő (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.

10/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a város 2014. évi
költségvetési tervezetének lakossági megismertetésére 2014. február 12-én – szerdán –
du. 18.00 órai kezdettel az Ifjúsági Házban (Bocskai Filmszínház épülete, 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. szám) közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és témájának a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7) bekezdésben meghatározott módon történő
közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 05.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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11/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
és a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének végrehajtására kötött, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám) elnökének értesítéséről gondoskodjon,
felhatalmazza továbbá az együttműködési megállapodás módosításának aláírására,
valamint felkéri az aláírt megállapodás Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024
Debrecen, Piac u. 54.) részére történő megküldésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 15.
- értesítésre
2014. február 20.
- együttműködési megállapodás megkötésére
2014. február 25.
- megállapodás Kormányhivatal részére történő
megküldésére

E GY Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S
egységes szerkezetben
mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester-, másrészről a
Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám)
- képviseletében: Csiki Juliánna elnök-, (továbbiakban: RNÖ) között az alulírott napon és
helyen az alábbi feltételekkel:
Jelen megállapodás az együttműködő felek részéről a következő jogszabályok alapján jött
létre:
-

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)

-

a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.tv.)

-

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.)

-

a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény
(továbbiakban: Ptk.)
1. Az önkormányzat RNÖ működésével kapcsolatos kötelezettségei
a) Az önkormányzat a RNÖ részére kizárólagos használatra az önkormányzati feladat
ellátásához a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám alatt, egy külön bejárattal
rendelkező, 2 helyiségből álló épületrészt, a szükséges tárgyi, technikai eszközökkel
felszerelve biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket
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és fenntartási költségeket viseli (Az átadott eszközök listáját a megállapodás 1. számú
melléklete tartalmazza).
b) Közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi nap - megtartása
érdekében a RNÖ igényelheti, hogy a helyi önkormányzat bocsásson a rendelkezésére e
célra alkalmas helyiséget. A helyiség igénylését a rendezvény megtartása előtt
15 nappal köteles a RNÖ elnöke a jegyzőnél írásban bejelenteni, valamint a kijelölt
helyiséget rendeltetésszerűen a megjelölt időpontban használni.
c) A RNÖ a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti
igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda
gondosságával kezelheti, a használat jogát az önkormányzat érdekeit kímélve
gyakorolhatja.
d) Az önkormányzat a működéshez, testület tisztségviselői, képviselői feladatok
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja az Nj.tv 80. § (1) b)-f)
pontjában foglaltaknak megfelelően és az g) pont szerint viseli a feladatellátásához
kapcsolódó költségeket.
e) Az önkormányzat a jogszabályból eredő névmódosulást – Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat – a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi
nyilvántartás felé adatváltozás címén bejelenti.
f) Az önkormányzat a RNÖ részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél
önálló fizetési számlát nyit a Magyar Államkincstáron keresztül.
g) Az önkormányzat a RNÖ részére önálló adószámot kér a Magyar Államkincstáron
keresztül.
Az e)-f)-g) pontokban foglalt kötelezettségeknek Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala a szerződéskötés időpontjában már eleget tett.

2. A költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok
2012-től külön-külön elemi költségvetés készül az önkormányzat, és a RNÖ részére, amelyet
a RNÖ vonatkozásában annak elnöke terjeszt a RNÖ Testülete elé elfogadásra. Az önálló
elemi költségvetésből következően, 2012. január 1-től a RNÖ gazdálkodásáról önálló
könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. E feladatok ellátásáról az Áht.
27. §-ban meghatározott szerv, azaz a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) gondoskodik jelen megállapodásban foglaltak alapján.
2.1. költségvetési koncepció elkészítése
a.) A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a jegyző a RNÖ elnökével áttekinti
a RNÖ következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, az állami
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támogatás összege mellett tájékoztatást ad az önkormányzat képviselő-testületének
döntése alapján az önkormányzat által esetlegesen megítélt éves támogatásról, ezzel
egyidejűleg információt szolgáltat annak célhoz kötöttségéről is.
b.) A RNÖ elnöke a jegyző által nyújtott információk birtokában a RNÖ elé terjeszti a
költségvetési keretszámokat, amely ennek alapján kialakítja költségvetési koncepcióját.
c.) A RNÖ elnöke a költségvetési koncepció tervezetét a tárgyév november 30-ig, az
általános választások évében legkésőbb december 15-ig a RNÖ elé terjeszti.
2.2. A RNÖ költségvetési határozat-tervezetének előkészítése
a.) A költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a költségvetési
határozat előkészítése érdekében a jegyző folytatja az egyeztetést a RNÖ elnökével. A
jegyző haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a RNÖ költségvetésének megtervezéséhez
szükséges adatokat.
b.) A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ költségvetési határozat-tervezetét
(és a zárszámadási határozat-tervezetét is) jelen megállapodás alapján a költségvetés
szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Hivatal készíti elő minden év január
31-ig.
2.3. A költségvetés jóváhagyása
A RNÖ elnöke a tárgyévi költségvetéséről szóló határozat-tervezetet az Áht-ban
meghatározott szerkezetben és határidőre nyújtja be a RNÖ Testületnek minden évben a
tárgyévi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig.
2.4 Információszolgáltatás a költségvetésről
A Hivatal a RNÖ jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési határozat-tervezet
testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Magyar
Államkincstárnak.
2.5. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a RNÖ költségvetésében az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel
kiesése van, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával
módosítja az éves költségvetésének előirányzatát.

3. A költségvetési gazdálkodás
3.1.A költségvetés végrehajtása
A RNÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el, jelen
megállapodás 6-7. pontjaiban foglaltak alapján.
3.2. Pénzellátás
a.) Amennyiben az önkormányzat támogatásban részesíti a RNÖ-t, az éves költségvetési
rendeletében meghatározott módon történő folyósításáról a jegyző az önkormányzat által a
meghatározott rend szerint gondoskodik.
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b.) A RNÖ bank- és készpénzforgalmának lebonyolítására és a gazdálkodására vonatkozó
operatív szabályokat a Hivatal szabályzatai tartalmazzák.
4. Évközi és éves beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
4.1. Információszolgáltatás az elemi költségvetési beszámolókról, évközi jelentések
a.) A Hivatal a RNÖ költségvetésének első félévéről június 30-ai fordulónappal a féléves
elemi költségvetési beszámolót minden év augusztus 10-ig, a költségvetési évről
december 31-ei fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolót minden év március
10-ig nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz.
b.) A Hivatal a RNÖ gazdálkodásáról jogszabályi előírásoknak megfelelően negyedéves
mérlegjelentést és költségvetési jelentést készít, melyet a Magyar Államkincstárhoz tárgy
negyedévet követő hónap 25-éig nyújt be.
4.2. Évközi beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
a.) A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ gazdálkodásának első félévi és háromnegyed
éves helyzetéről szóló beszámolók határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a
Hivatal közreműködésével készíti el.
b.) Az így előkészített határozat-tervezetet az elnök féléves beszámoló esetén minden év
szeptember 15-ig, háromnegyed éves beszámoló esetén a költségvetési koncepció
ismertetésekor a RNÖ elé terjeszti.
4.3. Zárszámadási kötelezettség teljesítésének rendje
a.) A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ a költségvetési zárszámadási határozattervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetési határozat szerkezetére vonatkozó
Ávr. előírásainak megfelelően a Hivatal közreműködésével készíti el.
b.) Az így előkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök minden év április 30-ig a
RNÖ elé terjeszti.
5. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje
a.) A Hivatal a RNÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait az önkormányzat nyilvántartásain
belül elkülönítetten vezeti.
b.) A számviteli nyilvántartásokhoz és egyéb – jogszabályokban meghatározott –
adatszolgáltatásokhoz nyújtott adatok valódiságáért a RNÖ elnöke, és a jegyző együttesen
felelős.
c.) A RNÖ tulajdonában, és használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal
Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának Városgondnoksági Csoportja vezeti. A
leltározáshoz, selejtezéshez és a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról
információt a RNÖ elnöke szolgáltat a jegyző által írásban kijelölt munkatársa számára.
6. Kötelezettségvállalással, pénzügyi ellenjegyzéssel, utalványozással, érvényesítéssel
és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos feladatok
6.1. RNÖ kötelezettségvállalásának szabályai
a) Kötelezettségvállalásra a RNÖ esetében az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott
személy jogosult.
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b) Szakmai teljesítés igazolására a RNÖ elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott
személy jogosult.
c) Utalványozásra a RNÖ elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
6.2. A RNÖ kötelezettségvállalásával kapcsolatosan helyi önkormányzatot terhelő
feladatok
d) Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal Közgazdasági Irodájának
vezetője, távollétében a Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportjának vezetője
jogosult.
e) Érvényesítésre a jegyző által kijelölt és pénzügyi-számviteli szakképesítéssel
rendelkező, a Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.
Az a)-e) pontban szabályozott kérdések részleteit a Hivatal gazdálkodási szabályzata
tartalmazza. A szabályzat tartalmát a RNÖ elnöke és képviselői kötelesek megismerni és az
abban foglaltakat betartani.
Határidő: megállapodás aláírásától számított 15 nap
7. Összeférhetetlenség szabályai
1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre
vonatkozóan – azonos személy nem lehet.
2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés
igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja), vagy a maga javára látná el.
4. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra, érvényesítésre és
teljesítés igazolásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nyilvántartást kell vezetni
a Hivatal vonatkozó szabályzatának melléklete szerinti nyomtatványon.
8. A RNÖ működési feltételeinek, gazdálkodásának eljárási és dokumentációs
részletszabályai, adatszolgáltatási feladatok
Az Önkormányzathoz érkezett valamennyi – RNÖ működését érintő – dokumentumot, vagy
annak másolatát haladéktalanul továbbítani kell a RNÖ elnöke részére. Az ügyintézést
igénylő dokumentumok alapján a jegyző által kijelölt kapcsolattartó személy a munkaköri
leírásának megfelelően eljár az adott ügyben, bevonva a RNÖ elnökét. A RNÖ működésével
kapcsolatos valamennyi dokumentumot a Hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak
betartásával elkülönítetten kell kezelni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a RNÖ elnökének
írásos jóváhagyása után teljesíti a jegyző által kapcsolattartóként kijelölt személy.
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A RNÖ működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási részletszabályait a jegyző a
Hivatal szabályzataiban rögzíti, az ezeket végző személyek kijelölésének rendje is itt kerül
meghatározásra.
9. Egyéb RNÖ működésével kapcsolatos szabályok
a) A jegyző, vagy annak - a jegyzőével azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja vesz részt a RNÖ ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
b) A RNÖ testületi üléseinek előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók,
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések
jegyzőkönyvének elkészítése, postázása) a Hivatal biztosítja.
c) A Hivatal ellátja a testületi és tisztségviselői döntések előkészítését, a testületi
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási, valamint a RNÖ
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat.
d) A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat a RNÖ költségvetési
határozatának törvényességért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért,
és egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak.
e) A RNÖ részére a központi költségvetésből igényelhető feladatalapú támogatással
kapcsolatos adminisztrációs teendőket - a RNÖ elnökének kezdeményezése alapján –
a Hivatal Közgazdasági Irodája látja el. A feladatalapú támogatás feltételeinek
biztosítása a RNÖ feladata.
Záró rendelkezések
1.) A felek jelen megállapodást határozott időre, a RNÖ megbízatásának idejére kötik,
évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják.
2.) Az együttműködési megállapodást Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 89/2012. (II. 23.) számú határozatával, a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 23.) számú határozatával jóváhagyta.
3.) Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben az Áht., Nj.tv., Ávr.,
valamint a Ptk. szabályai az irányadó.
4.) Jelen megállapodás az aláírást követő napon lép hatályba, ezzel egyidőben a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Cigány Kisebbségi Önkormányzat között a 2010.
december 20-én kelt együttműködési megállapodás hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2014……………..

Szólláth Tibor
polgármester

Csiki Juliánna
Hajdúnánási RNÖ elnöke

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. víziközmű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Dombi György képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 11 fővel folytatta
tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző elmondta, hogy ez magának az üzemeltetési
szerződésnek a módosítása, amit korábban kötöttek a Zrt-vel.
Nagy Miklós vezérigazgató elmondta, az Energia Hivatallal is egyeztették ezt a
javaslatot. A szerződés mintaként tekintendő, a felek között folytatott egyeztetések
eredményét természetesen bele lehet foglalni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt első határozati javaslatot,
valamint a második határozati javaslat „A” változatát szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslat I. pontját, valamint
II. pontjának „A” változatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

12/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 31. §-a alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt-vel (4032 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám) az ivóvíz-szolgáltatás és
szennyvíz-csatorna szolgáltatás biztosítására kötött bérlet-üzemeltetési szerződés 15.1.
pontja szerint az ivóvíz és szennyvíz víziközmű eszközök üzemeletetéséért az
Üzemeltető által fizetendő bérleti díjakat 2014. évtől az alábbiak szerint fogadja el:
ivóvíz-szolgáltatás bérleti díja:
29,30 Ft/ kiszámlázott m3 + ÁFA
szennyvíz-csatorna szolgáltatás bérleti díja: 54,90 Ft/ kiszámlázott m3 + ÁFA
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy
a település közüzemi ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
sz., a jelen határozatban a továbbiakban: HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti-
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üzemeltetési szerződések alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére
fizetendő, a 2013. és a 2014. évre vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az
alábbi ütemezés szerint kerüljön sor:
•

a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó-tartalmának az Önkormányzat irányában
való kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a
bérleti díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt
teljesítési időpontig köteles,

•

a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig
köteles pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt.
jogosult ezen nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során
általa megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében
az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerint a HBÖV Zrt-vel a
megállapodást írja alá.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. január 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Kárpátok
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő
tagsági belépéshez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Oláh Miklós képviselő úr kiment a teremből így a testület 10 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
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A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 fő
(Török István) nem vett részt a szavazásban, elfogadta az alábbi határozatot hozta:

13/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
1/2014. (I. 14.) számú Képviselő-testületi Határozatot hatályon kívül helyezi.

hogy

az

Felelős: Határidő: -

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta az alábbi határozatot hozta:

14/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Kárpátok Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba (Szlovákia - Komarovce)
(a továbbiakban: Kárpátok EGTC) alapító tagként belép.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kárpátok EGTC Egyezményét és
Alapszabályát megismerte és teljes körben magára nézve elfogadja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviseletére a Kárpátok EGTC-ben Szólláth Tibor
polgármester jogosult.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat jogi képviselő útján az illetékes nemzeti hatósághoz
benyújtja a tagként való belépéshez való hozzájárulás iránti kérelmet.
A Kárpátok EGTC induló vagyonához való 100 Euró pénzbeli hozzájárulás teljesítéséhez a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére 35.000 Ft keretösszeget
biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kárpátok EGTC-be való belépéshez szükséges
intézkedések megtételéről, és a pénzbeli hozzájárulás keretösszegének 2014. évi
költségvetésbe való beterjesztéséről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosítással kapcsolatos
kérelmek tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Szólláth Tibor polgármester úr kiment a teremből, így az ülés vezetését Dr. Juhász
Endre alpolgármester úr vette át, valamint Oláh Miklós képviselő úr visszajött a
terembe, így a testület 10 fővel folytatta tovább az ülést.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Török István képviselő úr elmondta, hogy valaki régen hibát követett el és most ez
többeknek pénzbe kerül.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony elmondta, nem érti képviselő úr hozzászólását, ezért
kérte irodavezető asszonyt, hogy foglalja össze az előterjesztés lényegét.
Kissné Barta Piroska irodavezető összefoglalta az előterjesztést.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony elmondta, hogy a kérelmezők közül senki nem volt
jelen a bizottsági üléseken.
Török István képviselő úr elmondta, ő szakemberrel nézette meg az érintett
ingatlanokat, az ő vélemény alapján nyújtották be a kérelmüket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr először az előterjesztésben foglalt határozati
javaslat „A” majd „B” változatát szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 3 igen,
1 nem (Dr. Juhász Endre) szavazat és 6 tartózkodás (Kovács Zsolt, Buczkó József,
Török István, Dombi György, Ötvös Attila, Szabóné Marth Éva) mellett nem fogadta
el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának „B” változatát 6 igen,
1 nem (Dr. Kis Ágnes) szavazat és 3 tartózkodás (Oláh Miklós, Török István, Tóth
Imre) mellett elfogadta az alábbi határozatot hozta:
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15/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdúnánás
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában benyújtott kérelmeket és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 6. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva dönt a Hajdúnánás város
településrendezési eszközeinek településrendezési szerződéseinek finanszírozása tárgyában
a 413/2013. (X. 31.) számú és az 516/2013. (XII. 19.) számú Képviselő-testületi
Határozatokat módosítja a tekintetben, hogy a településrendezési eszközök módosítását
eredményező díjakat korrigálja a módosított tervezői ajánlat szerint és az egyes
kérelmezőkre eső díjakat csökkenti a megbízott főépítész díjával.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket (az ingatlan tulajdonosát,
illetve az ingatlanokon beruházni szándékozókat) tájékoztassa a képviselő-testület
döntéséről, és a településrendezési szerződéseket a döntésnek megfelelően készítse elő.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 28. - szerződések megkötése

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének (4025 Debrecen, Széchenyi
u. 35-37. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, jobban örült volna, ha a bizottságok megoldási
javaslattal élnek és nem utasítják el a kérelmet
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a bizottsági javaslatoknak megfelelően az
előterjesztésben foglalt határozati javaslat „B” változatát bocsájtotta szavazásra.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
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A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának „B” változatát 7 igen,
1 nem (Oláh Miklós) szavazat és 2 tartózkodás (Tóth Imre, Török István) mellett
elfogadta az alábbi határozatot hozta:

16/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
11. § alapján úgy határoz, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének
(4025 Debrecen, Széchenyi út 35-37. szám) a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám
alatti ingatlanon használt 28,2 m2-es helyiséggel kapcsolatban felmerült rezsiköltséghozzájárulást nem módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének
elnökét értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 14.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41-45. szám 4. számú garázs további hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen és szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

17/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 490/2013. (XI. 28.)
számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
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II.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.)
Önkormányzati Rendelet 45. § alapján az önkormányzat tulajdonát képező
4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 14 m2 alapterületű
4. számú garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás
útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra 500,-Ft/m2/hó kiinduló
licitár meghatározásával.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 10. - illetve folyamatos

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat a 437/2013. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
alapján az önkormányzati tulajdonú lakások felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselő úr arról beszélt, hogy nem mindegy az emberek hogyan
használják a közösségi tulajdont.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony elmondta, a két bizottság már kétszer ült össze,
hogy erről a kérdésről tárgyaljanak, ami az ügy fontosságát jelzi. Ezeket a lakásokat
úgy kell használniuk az ott lakóknak, hogy az az önkormányzat számára többletterhet
ne jelentsen.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a tájékoztatóban foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 9 igen és szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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18/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Építő és Szolgáltató
Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) által megküldött, 18 db önkormányzati
tulajdonú lakások állapotfelmérésről szóló tájékoztatót megismerte.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 21.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
különleges bánásmódot igénylő gyermekek fejlesztésének további megoldásáról a
Hajdúnánási Óvodában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

19/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság – a Hajdúnánási Óvodában különleges bánásmódot igénylő
gyermekek fejlesztésének további megoldásáról szóló – előterjesztésének határozati
javaslatát és azzal egyetért.
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda különleges bánásmódot igénylő gyermekeinek
folyamatos ellátásának biztosítása céljából úgy dönt, hogy a nem kötelező önkormányzati
feladatellátás körébe tartozó logopédiai ellátást biztosítja a Hajdúnánási Óvodában.
Felhatalmazza a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.)
intézményvezetőjét, Kovácsné Bata Évát, hogy heti 16 órában logopédus feladatkörökre
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vonatkozóan kössön szerződést megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében,
2014. február 01-től 2014. május 31-ig tartó határozott időtartamra.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. január 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat tulajdonában lévő 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatt levő
ingatlan homlokzati hőszigetelésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(Szólláth Tibor polgármester úr visszajött a terembe, visszavette az ülés vezetését és a
testület 11 fővel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr elmondta, ennek az épületnek a sorsa végre megoldódni
látszik, aminek örül.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen, 1 nem (Oláh Miklós)
szavazat és 1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

20/2014. (I. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, a 401/2013. (X. 11.)
számú Képviselő-testületi Határozat alapján elkezdett, a tulajdonában lévő Bocskai utca
79. szám alatti 32 lakásos szociális bérlakás épület felújításának folytatását, homlokzati
hőszigetelés és nemes vakolattal való burkolás megvalósításával. A munkálatok
elvégzéséhez 8.445 eFt felhalmozási célú pénzeszközt ad át az ingatlant kezelő
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) számára, az
elkülönítetten kezelt lakásalap terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a felújítás forrásának átutalásáról, valamint az önkormányzat
2014. évi költségvetésében történő tervezéséről gondoskodjon.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselő asszony arról beszélt, hogy a járdákkal kapcsolatban már
többször élt jelzéssel, történt-e valami előrelépés.
Kissné Barta Piroska irodavezető elmondta, sajnos a járdákkal kapcsolatban sok
helyen van probléma a városban, dolgoznak a megoldáson.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, a gyepmesteri telepről rossz hírek mennek a
városban, erről kért tájékoztatást.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az állatorvos kérése volt, hogy több állat
legyen a ketrecben a nagy hidegben, hiszen így melegíthetik egymást. Természetesen
odafigyelnek a kérdésre.
Török István képviselő úr arról beszélt, hogy a külterületen rengeteg kóbor kutya
van, oda kell erre figyelni.
Ötvös Attila képviselő úr a hó eltakarításról kért tájékoztatást.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a belvárosban a főbb utakat géppel
takarítják, illetve a közfoglalkoztatottak takarítják a járdákat.
Dombi György képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy a járdáról a havat az
ingatlan tulajdonosának kell eltakarítania.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a
képviselő-testület nyilvános ülését du. 13 óra 20 perckor bezárta és zárt ülést rendelt
el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

