JEGYZŐKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. február 28-án - pénteken - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Ötvös Attila, Oláh Miklós, Buczkó József, Kovács Zsolt, Tóth Imre,
Szabóné Marth Éva, Török István képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradt: Dr. Kis Ágnes képviselő
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Fülöpné Baráz Judit a szociális
csoport csoportvezetője, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport csoportvezetője,
dr. Molnár Anett jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Skopkó Istvánné a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium
igazgatóhelyettese

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még egy új napirendi pontot, amely a következő:
-

„Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására”

Javasolta, hogy a napirendet a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt
tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal, 1 fő (Kovács Zsolt) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztására
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

3.)

Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és
Szakiskola és Kollégium által létrehozni kívánt intézményi tanácsba történő
delegálásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés az Egyetértés COOP Kereskedelmi
(4087 Hajdúdorog, Nánási u. 14. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés Hadadi László Gábor és Hadadi
(4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 31/a. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Előterjesztés Települési Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

7. )

Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe
önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Különfélék

és Szolgáltató Zrt.

László

Gáborné

adott

Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr és Dombi György képviselő úr megérkezett, így a
testület 10 fővel folytatta tovább a munkát.)
Buczkó József képviselő úr Ötvös Attila képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.)
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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 Ötvös Attila képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 8 igen
szavazattal, 2 fő (Ötvös Attila, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) 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 szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat és
3 tartózkodás (Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István) mellett elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
5/2014. (III. 03.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következı rendelkezések
lépnek:
„(1) A képviselı-testület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polg. Hiv.)
és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének
a) kiadását
4.514.974 eFt
b) bevételét
4.514.974 eFt
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fıösszeggel állapítja meg, 138.491 eFt felhalmozási és 424.046 eFt mőködési
hitelfelvétel mellett az 1. melléklet szerint.
(2)

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

4.050.448 eFt, ebbıl
2.985.578 eFt
1.064.870 eFt

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

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

3.811.673 eFt, ebbıl
3.143.011 eFt
668.662 eFt

238.775 eFt, ebbıl
157.433 eFt
396.208 eFt
szolgáló

elızı

évek

aa) az önkormányzati intézmények pénzmaradványa mőködési célra:
18.676 eFt
ab) a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa mőködési célra:
1.513 eFt
ac) az önkormányzat elızı években képzett tartalékok maradványa felhalmozási
célra:
120.575 eFt
b) A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
mőveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. mőveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) mőködési hitel bevétele:
bb) Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) mőködési hitelek kiadásai:
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

A kiadások fıösszegén belül
a) a személyi juttatások elıirányzatát
b) a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát
c) a dologi kiadások elıirányzatát
d) a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát

562.537 eFt, ebbıl
138.491 eFt
424.046 eFt
464.526 eFt, ebbıl
98.146 eFt
366.380 eFt
703.301 eFt
464.526 eFt
238.775 eFt
1.046.816 eFt
212.996 eFt
976.221 eFt
12.096 eFt
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e) a támogatásértékő felhalmozási kiadások elıirányzatát
f) a mőködési célú pénzeszköz átadásosok elıirányzatát
g) a felhalmozási célú pénzeszköz átadások elıirányzatát
h) a társadalom-, és szociálpolitikai támogatások elıirányzatát
i) a felújítási kiadások elıirányzatát
j) a beruházási kiadások elıirányzatát
k) részesedések
l) felhalmozási célú hitel törlesztése elıirányzatát
m) mőködési célú hitel törlesztése elıirányzatát
n) a tartalékok fı összegének elıirányzatát
összeggel állapítja meg.
(5) A tartalékok összegét
a) általános tartalék
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék elkülönített lakásalapra
bb) felhalmozási céltartalék
összeggel állapítja meg.”

1.187 eFt
335.902 eFt
96.009 eFt
289.503 eFt
467.882 eFt
425.862 eFt
12.850 eFt
98.146 eFt
366.380 eFt
173.124 eFt

112.044 eFt
55.718 eFt
5.362 eFt

2. § Az Ör. 1. és 3-10. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete szerinti 1. és 3-10. melléklet
lép.
3. § E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2014. február 28.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. március 03.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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 szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

49/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében,
a Hajdúnánás városban kialakított 18 szavazókörben működő szavazatszámláló
bizottságokba az alábbiakban megnevezett személyeket tagként, illetve póttagként
megválasztja:
I. Szavazatszámláló bizottság megválasztott tagjai:

1. sz. szavazókör: Művelődési Központ
Tagok:
Harsányiné Varga Éva
Kalapos Zoltánné
Kreiter Anna

Köztársaság tér 6.
Kisfaludy u. 4.
Köztársaság tér 10. IV/12.
Hunyadi u. 6-8. „A” IV/15.

2. sz. szavazókör
Tagok:

Köztársaság tér 6.
Bocskai u. 16. „A” lh. III/16.
Arany J. u. 14.
Óvoda u. 18. III/11.

Művelődési Központ
Rékasiné Prónay Csilla
Kovács Zsoltné
Debreczeni Magdolna

3. sz. szavazókör: Iskola
Tagok:
Balogh Anikó
Kéki Sándorné
Kállainé Laufer Erzsébet

Iskola u. 3.
Bethlen G. krt. 43. I/1.
Mártírok u. 19. III/12.
Hadnagy u. 16.
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4. sz. szavazókör
Tagok:

Iskola
Bata Zoltánné
Gonda István
Ilyés Ilona

Polgári u. 71.
Mikszáth K. u. 8.
Mártírok u. 1. IV/14.
Szabadság u. 66.

5. sz. szavazókör
Tagok:

volt Óvoda
Girusné Lovász Erzsébet
Tar Imréné
Kutasi Antal

Hunyadi u. 107.
Báthori u. 3/a.
Polgári u. 22.
Hunyadi u. 75.

6. sz. szavazókör
Tagok:

volt Óvoda
Löfcsikné Rékasi Ilona
Czinegéné Daróczi Juliánna
Sepsiné Vandróczki Gyöngyi

Hunyadi u. 107.
Béke u. 29.
Béke u. 13.
Szeles tér 1. III/9.

7. sz. szavazókör
Tagok:

Iskola
Simai Jánosné
Kiss Lászlóné
Bakai Mihály

Baross u. 11.
Sólyom u. 2.
Munkácsy u. 1.
Béke u. 53.

8. sz. szavazókör
Tagok:

Iskola
Lónyainé Oláh Magdolna
Molnár Miklósné
Labancz Tibor

Baross u. 11.
Munkácsy u. 43.
Reményi u. 32.
Hunyadi u. 6-8. "D" II/8.

9. sz. szavazókör
Tagok:

Iskola
Baráthné Kányási Kornélia
Fekete Lászlóné
Horváth Katalin

Baross u. 11.
Munkácsy u. 9.
Rákóczi u. 2.
Munkások u. 31.

10. sz. szavazókör Gimnázium
Tagok:
Török Antalné
Reszegi Imréné
Magi Józsefné

Bocskai u. 29.
Vasvári u. 20/a.
Irányi u. 17.
Bocskai u. 45.

11. sz. szavazókör Gimnázium
Tagok:
Mirkó Lászlóné
Csőri Lászlóné
Szilágyi Bernadett

Bocskai u. 29.
Mátyás k. u. 26.
Mátyás k. u. 3.
Dózsa Gy. u. 44/a.

12. sz. szavazókör Iskola
Tagok:
Deákné Reszegi Ilona
Nyakó Imréné
Simai Zsóka

Magyar u. 104.
Attila u. 94.
Tégláskert u. 8.
Sólyom u. 2.

13. sz. szavazókör Iskola
Tagok:
Nagy Gyuláné
Budavári Györgyné
Kökényesi Mihály

Magyar u. 104.
Móricz Pál u. 33.
Kabay J. u. 1.
Brassay K. u. 45.
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14. sz. szavazókör Óvoda
Tagok:
Vámos Ferencné
Benkőné Takács Mária
Both Györgyné

Perczel u. 12.
Kabay J. u. 52.
Polgári u. 7.
Szérűskert u. 4.

15. sz. szavazókör Óvoda
Tagok:
Bodnárné Varga Márta
Tóth Rudolfné
Prónay Annamária

Perczel u. 12.
Magyar u. 56.
Magyar u. 69. 2. a.
Dorogi u. 12/B. I/3.

16. sz. szavazókör HÉPSZOLG Kft.
Tagok:
Kéki Éva
Józsi Sándorné
Éles Katinka

Kossuth u. 22.
Toldi u. 25.
Mátyás k. u. 8.
Kapitány u. 44.

17. sz. szavazókör HÉPSZOLG Kft.
Tagok:
Vargáné Sárosi Ildikó
Pénzes Lászlóné
Szűcs Adrienn

Kossuth u. 22.
Tiszavasvári út 48/a.
Lehel u. 16/a.
Szabadság u. 60.

18. sz. szavazókör Óvoda
Tagok:
Tarné Magoss Anikó
Pásztor Józsefné
Tímári Lajos

Előháti u. 1.
Brassay K. u. 15.
Erdősor u. 6.
Tiszavasvári út 29/a.

II. Szavazatszámláló bizottság megválasztott póttagjai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ádám Mihályné
Bakó Andrea
Budavári Erzsébet Csilla
Csengeri Tímea Krisztina
Csiszár Alexandra
Csujáné Nagy Katalin
Dési Dénes
Dézsi Beáta
Fodorné Horváth Katalin
Kállai Zsoltné
Kára Nádja
Karczáné Nagy Erzsébet
Kovács Enikő
Kovács Lajosné
Loessl Gábor
Maginé Barcsik Klára
Magyarné Zsíros Andrea
Nábrádi Éva
Nagy Zoltán
Oláh Mária
Ötvös Katalin

Magyar u. 75.
Sólyom u. 10.
Brassay K. u. 14.
Berzsenyi D. u. 16.
Achim A. u. 41.
Báthori u. 13.
Mártírok u. 27. I/3.
Soós S. u. 9.
Tar K. u. 16.
Polgári u. 4/b.
Dorogi u. 25/B.
Kölcsey u. 18.
Magyar u. 9.
Barcsa J. u. 8.
Munkácsy u. 1.
Hunyadi u. 31/a.
Pázsit u. 7.
Pöstyén u. 7/b.
Bocskai u. 82/e.
Batthyány u. 28.
Szabadság u. 23.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Pálóczi Gáborné
Papp Zsolt
Pásztorné Békési Ildikó
Patai Istvánné
Pósa Éva
Seres Enikő
Simon István
Szabó Bettina
Tacsi Katalin
Tarné Hadadi Beáta
Tatárka Katalin
Tímári Balázsné
Topa Edina
Tóth Ferenc
Török Anett
Török Zsanett
Véber Sándor

Csiha Gy. u. 11.
Hunyadi u. 6-8. "C" III/12.
Fő u. 25.
Achim A. u. 45.
Csokonai u. 16.
Tégláskert u. 20.
Attila u. 91.
Sólyom u. 4/a.
Szatmár u. 9.
Móricz Zs. u. 10/a.
Ady E. krt. 29. fsz. 2.
Ady E. krt. 29. II/7.
Rácdomb u. 18.
Irányi u. 1. III/32.
Brassay K. u. 18.
Ady E. krt. 27. II/7.
Batthyányi u. 1.

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.

Felelős:
Határidő:

Dr. Kiss Imre jegyző
folyamatos, illetve 2014. április 6.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Kőrösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium által létrehozni
kívánt intézményi tanácsba történő delegálásról
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.)
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 a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatának megfelelően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a tanácsba
delegált tag Szólláth Tibor polgármester úr legyen 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

50/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Szólláth Tibor
polgármestert delegálja a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és
Szakiskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. szám) 2013. október 15-én
megalakult intézményi tanácsába.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízott tag értesítéséről, valamint a
megbízott tag részvételéről az intézményi tanács munkájában.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 28.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az Egyetértés
COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (4087 Hajdúdorog, Nánási u. 14. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

51/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyetértés COOP Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt. kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a hajdúnánási 2808/3 helyrajzi
számú kivett vásártér megnevezésű ingatlant érintő gázvezeték szakasz kiváltásának
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költségét vállalja, melyre 204 539,-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2014. éves
költségvetési általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy az Egyetértés COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (4087
Hajdúdorog, Nánási u. 14. szám) értesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. március 07.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hadadi László Gábor
és Hadadi László Gáborné (4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 31/a. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és 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.
Török István képviselő úr azt javasolta, hogy ne eladják ezt a területet, hanem
cseréljék el termőföldre.
Buczkó József képviselő úr elmondta, ő már többször járt a szóban forgó területen, de
véleménye szerint az nem alkalmas cserére.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, egyetért Török képviselő úr szemléletével,
de ebben az esetben nem lehet szó cseréről. Az volt a javaslata, hogy az értékesítésből
befolyt összegből termőföldet vásároljon majd az önkormányzat, ha ez a testületnek is
megfelel.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta a bizottsági
javaslatoknak megfelelően, valamint azzal, hogy a befolyt összeget az önkormányzat
termőföldvásárlásra fordítja.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát az ismertetett javaslattal
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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52/2014. (II. 28.) 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
10. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási
0991/82 helyrajzi számú kivett árok megnevezésű 2965 m2 alapterületű ingatlant nyilvános
pályázat útján kívánja értékesíteni 340.000,-Ft+ÁFA vételár megjelölésével.
A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az értékesítésből befolyó összeget
termőföld vásárlására kívánja fordítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. március 07.
– a pályázati kiírás megjelentetése
2014. április 01.
– adásvételi szerződés megkötése

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Települési Értéktár
Bizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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 a bizottsági javaslatnak
megfelelően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát a bizottsági javaslatnak
megfelelően 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

53/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott
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felhatalmazás alapján a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
bizottsági tag
1. Szólláth Tibor polgármester

tisztsége
elnök

2. Marosán Andrea főépítész
3. Buczkó József képviselő

tag
tag

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. március 5.

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

54/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a
határozat melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. március 5.
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HAJDÚNÁNÁSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A bizottság hivatalos megnevezése:

Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság

2. A bizottság rövidített neve:

Települési Értéktár Bizottság

3. A bizottság székhelye:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

4. A bizottság postacíme:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

5. A bizottság létszáma:

3 fő

6. A bizottság tagjainak névsorát az SZMSZ függeléke tartalmazza
II.
A BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
A bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról
szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet tartalmazza.
III.
A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
1. A bizottság a tevékenységét a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet, és az e szabályzatban foglaltak
szerint végzi.
2. A bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer (minden év januárjában és
júliusában) tartja.
3. A bizottság félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig (január 31., és
július 31.) beszámol tevékenységéről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestületének.
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IV.
1. A bizottság ülését az elnök hívja össze. A bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az
előterjesztéseket úgy kell megküldeni, hogy azokat a bizottság tagjai és az ülésre
meghívottak az ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák. Indokolt
esetben a bizottság telefonon is összehívható.
2. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés, de a
napirend kivételes esetben szóban is előterjeszthető.
3. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság valamelyik, az elnök által felkért
tagja helyettesíti.
V.
1. A bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a
jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a bizottság elnöke
állapítja meg.
2. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a
napirendre, melyet a bizottság határozattal fogad el.
3. A bizottság elnöke napirendi pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát.
4. A bizottság elnöke napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
5. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a bizottság elnöke figyelmeztetheti azt a
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja
tőle a szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a
bizottsághoz méltatlan, a testület munkáját zavaró magatartást tanúsít.
VI.
1. A bizottság tagja döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a
szavazástól.
2. A bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza.
3. Azonos szavazat esetén az elnök szavazata dönt.
VII.
1. A bizottság döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat
formájában hozza.
2. A határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és
évszámmal kell ellátni feltüntetve a döntéshozatal hónapját, napját és a TÉBH (Területi
Értéktár Bizottság Határozat) betűjelzést.
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VIII.
1. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
-

az ülés időpontját és helyét,

-

a jelenlévők nevét,

-

a tárgyalt napirendi pontokat,

-

a tanácskozás lényegét,

-

a hozott határozatokat, melyekben rögzíteni kell a bizottság javaslatait,
állásfoglalását, véleményét,

-

a szavazás számszerű eredményét és

-

a bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását.

2. A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
-

a tárgyalt írásbeli előterjesztés,

-

az írásban benyújtott kiegészítés,

-

a jelenléti ív.

IX.
A bizottság működésének szervezési, adminisztrációs feltételeit a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat biztosítja.
X.
A BIZOTTSÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A bizottsági tagok kötelesek a bizottság munkájában legjobb tudásuk, szakértelmük
alapján aktívan részt venni, a bizottság üléséről való távolmaradást előre jelezni.
2. A bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, de a feladatuk ellátásával összefüggő
költségek megtérítésére jogosultak.
XI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba.

Hajdúnánás, 2014. február 28.

Szólláth Tibor
polgármester
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1. számú függelék
A Hajdúnánási Helyi Értéktár Bizottság tagjai:
bizottsági tag
2. Szólláth Tibor polgármester

tisztsége
elnök

2. Marosán Andrea főépítész
3. Buczkó József képviselő

tag
tag

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli ülését de. 7 óra 39
perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.
kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

