JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április
24-én - csütörtökön - de. 7,00 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, Ötvös Attila, Buczkó József, Kovács
Zsolt, Oláh Miklós, Tóth Imre, Török István képviselők
A képviselő-testület üléséről távol maradtak: Szabóné Marth Éva, Dombi György,
Dr. Kis Ágnes képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, 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. Molnár Anett jegyzőkönyvvezető,
Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
6.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Rukóber Lászlóné belső ellenőrzési vezető és Balla
Gáborné belső ellenőr

a
9.)
napirendi
tárgyalásánál:

Gábor
tűzoltó
pont Takács
kirendeltség vezető

a
10.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Balogh Éva járási tisztifőorvos,
Baráthné Megellai Erzsébet a Hajdúnánási
Rendelőintézet intézményvezetője
pont Linzenbold Mariann az FM-Stat Kft. képviselője

a
16.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
24.)
napirendi
tárgyalásánál:

alezredes,

tanácsos,

pont Dr. Horváth Tibor a Hajdúnánási Holding 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 8 fő
képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek mellé vegyen
fel és tárgyaljon meg még 5 új napirendi pontot.
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-

„Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról”

A fenti napirendet a meghívóban szereplő 5. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
-

„Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. kérelmére”

A fenti napirendet a meghívóban szereplő 25. napirend előtt javasolta megtárgyalni.
-

„Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezettel történő
haszonkölcsön szerződés megkötésére”

-

"Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj
program” támogatására”

-

„Határozati javaslat a 45/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására”

A fenti 2 napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt
egymást követően javasolta megtárgyalni.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 9. és 25. napirendi pontot a meghívott
érkezésekor tárgyalja meg a testület.
Javasolta a meghívóban szereplő 4. és 16. napirendi pont levételét.
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 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
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, de nem vesz részt a szavazásban.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 6 igen
szavazattal, 2 fő (Ötvös Attila, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Beszámoló a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, és előterjesztés az arról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Előterjesztés a költségvetési intézmények 2013. évi pénzügyi-gazdasági
ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók hátralékainak
behajtására tett intézkedésekről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Beszámoló Hajdúnánás város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester (a Hivatásos Tűzoltóság
parancsnokának beszámolója alapján)
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10.)

Tájékoztató a város közegészségügyi helyzetéről, a háziorvosi és szakorvosi
ellátásról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

11.)

Tájékoztató a hajdúnánási közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi helyzetéről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

12.)

Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységével kapcsolatban
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

13.)

Előterjesztés a 2014. évi összesített közbeszerzési terv módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

14.)

Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
2014. évi rendkívüli támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

15.)

Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

16.)

Tájékoztató a Hajdúnánás, Fürdő utcai pályázatokról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

17.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése című ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelű támogatásban részesített
projekt megvalósításához szükséges ideiglenes parkoló kialakítása
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

18.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 5381/1 és 5383 helyrajzi
számú ingatlanok telekegyesítéséhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

19.)

Előterjesztés néptánc oktatás támogatására
megkötésére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

20.)

Előterjesztés a Somorjai László Városi Sportcsarnok infrastruktúrájának
felújításáról és a 28/2014. (II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

21.)

Előterjesztés a Hajdúnánás közterületén található, az Aranyszalma
Városközpont Rehabilitációs Program keretein belül megépített Köztársaság
téri szökőkút ismételt üzembe helyezéséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

vonatkozó

megállapodás
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22.)

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok cseréjéhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

23.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjének kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

24.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. kérelmére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

25.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

26.)

Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

27.)

Előterjesztés az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

28.)

Előterjesztés Dr. Marosi Csaba György házi gyermekorvos kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

29.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezettel történő
haszonkölcsön szerződés megkötésére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

30.)

Előterjesztés a Rákóczi szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj
program” támogatására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

31.)

Határozati javaslat a 45/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

32.)

Előterjesztés Szabó Antal (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 32. szám) alatti lakos
kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

33.)

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

34.)

Előterjesztés a meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás pályázatának
elbírálásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

adott
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35.)

Különfélék

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 7 igen szavazat és
1 tartózkodás mellett - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 8 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló
a
2013.
évi
költségvetés végrehajtásáról, és előterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés végrehajtása
1. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-2. mellékletekben foglaltak szerint:
a) 3.992.959 eFt teljesített bevétellel, ezen belül
aa)2.949.462 eFt működési bevétellel,
ab) 468.145 eFt felhalmozási bevétellel, és
ac) 575.352 eFt finanszírozási bevétellel és pénzmaradvány igénybevétellel
b) 3.826.649 eFtteljesített kiadással, ezen belül
ba)2.656.696 eFt működési kiadással,
bb) 726.140 eFt felhalmozási kiadással, és
bc) 443.813 eFt finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5-6., felújítási és fejlesztési
feladatait a 18. mellékletek szerinti részletezettségben jóváhagyja.
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a
8-9., felújítási és fejlesztési feladatait a 18. mellékletek szerint jóváhagyja.
(4) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak
szakfeladatonkénti teljesítését a 11-12., felújítási és fejlesztési feladatait a 18.
mellékletek szerint jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesítését a 1415., felújítási és fejlesztési feladatait a 18. mellékletek szerint jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
2. A pénzmaradvány jóváhagyása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2013. évi helyesbített
pénzmaradványát 262.235 eFt, költségvetési pénzmaradványát 242.641 eFt
összegben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
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(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
2013. évi helyesbített pénzmaradványát 13.598 eFt, költségvetési pénzmaradványát
10.518 eFt összegben a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
(3) Az intézmények pénzmaradványaikat saját hatáskörben előirányzatosíthatják. Az
intézményi pénzmaradványból személyi jellegű előirányzat a 2013. évi ilyen jellegű
maradvány erejéig képezhető. A működés zavartalanságának biztosítása mellett az
intézményi pénzmaradványok a tervezett felújítási, beruházási feladatokra is
igényelhetők.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 0 eFt, költségvetési
pénzmaradványát 0 eFt összegben állapítja meg a 10. melléklet szerinti.
(5) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi helyesbített
pénzmaradványát 921 eFt, költségvetési pénzmaradványát 921 eFt összegben
állapítja meg a 13. melléklet szerinti.
(6) Az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 247.716 eFt, költségvetési
pénzmaradványát 228.122 eFt összegben állapítja meg a 16. melléklet szerinti.
3. Az önkormányzat vagyona
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján,
elfogadva a költségvetési szervek vezetőinek 19. melléklet szerinti leltár nyilatkozatát,
8.788.506 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúnánás, 2014. április 24.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Török István) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta
meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-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 következőket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és
az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének
a) kiadását
4.146.807 eFt
b) bevételét
4.146.807 eFt
főösszeggel állapítja meg, 336.855 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.746.780 eFt, ebből
aa) működési:
2.785.301 eFt
ab) felhalmozási:
961.479 eFt
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b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

4.146.807 eFt, ebből
2.741.257 eFt
1.405.550 eFt

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

A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására
pénzmaradványának igénybevétele:

400.027 eFt, ebből
44.044 eFt
444.071 eFt

szolgáló

előző

évek

aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek
tartalmazzák):
176.038 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:
63.172 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:

336.855 eFt, ebből
336.855 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) működési hitelek kiadásai:
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

(5)

A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.

0 eFt, ebből
0 eFt
0 eFt
400.027 eFt
0 eFt
400.027 eFt

1.093.087 eFt
236.069 eFt
881.904 eFt
59.321 eFt
470.876 eFt
1.075.800 eFt
263.895 eFt
65.855 eFt
0 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
83.222 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
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a) általános tartalék
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi személyi kiadásokra
bb) Start Munkaprogram céltartaléka
bc) tanyagondnoki pályázat önerejének céltartaléka
bd) intézménytámogatási céltartalék
be) céltartalék elkülönített lakásalapra
bf) felhalmozási céltartalék

20.000 eFt
8.209 eFt
15.000 eFt
2.700 eFt
4.000 eFt
24.413 eFt
8.900 eFt”

2. § Az Ör. 1-3. és 5-7. melléklete helyébe e rendelet 1-6. melléklete szerinti 1-3. és 4-6.
melléklet lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Hajdúnánás, 2014. április 24.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) 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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1)

Valamennyi ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (a
továbbiakban: ingatlantulajdonos), aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem kötött rá, vagy ingatlana előtt közcsatorna nem áll rendelkezésre, köteles nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást a
rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatónál igénybe venni.”
2.§

A R. 7.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„ (3) Az önkormányzat és a szolgáltató között kötendő, a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatási szerződésben meg kell
határozni:
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
b) a szerződés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
h) a szerződés módosításának felmondásának feltételeit.”
3.§
A R. 9.§-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége
alól, ha az ingatlanán életvitelszerűen senki sem tartózkodik, vagy az ingatlan beépítetlen és
az ingatlanon háztartási szennyvíz nincs, és nem is keletkezik, és ennek tényét írásban
bejelenti a Közszolgáltatónak.
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(4) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak tett írásos bejelentésében nyilatkozik az
ingatlannak (3) bekezdésben meghatározott, mentesítésre okot adó állapotáról. Az ingatlan
beépítetlenségét tulajdoni lap másolattal kell igazolni. Ivóvíz közmű hálózatra csatlakozott
ingatlan esetén az ingatlantulajdonosnak a bejelentést követő 1 hónapot követően 10 napon
belül az ivóvíz szolgáltató igazolását kell csatolni a bejelentéshez arról, hogy az ingatlanon
vízfogyasztás nincs. Fél évet meghaladó mentesítés esetén a vízfogyasztásról szóló igazolást 6
havonta ismét be kell nyújtani.
(5)

Az ingatlantulajdonos 10 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni amennyiben a
(3) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyikében változás következik be.”
4.§

A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
5.§
Ez a rendelet 2014. május 7-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2014. április 24.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Melléklet a 11/2014. (IV. 30.)
önkormányzati rendelethez
A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz összegyőjtésével, szállításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 2014. évben alkalmazandó legmagasabb
közszolgáltatási díjak:
440

Ft/m3

ebbıl begyőjtési díj
utókezelés díja
monitorozás költsége

2.202
1.500
302
56

Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3

Összesen:

2.642

Ft/m3

ALAPDÍJ:
ÜRÍTÉSI DÍJ ÖSSZESEN:

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.)
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.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, törekedni kell arra, hogy a
szerződések időtartama a díjviseléssel arányos legyen.
Tóth Imre képviselő úr arról beszélt, hogy egyensúlyt kell találni a többletköltségek
elkerülése végett.
Szólláth Tibor polgármester úr azt a kiegészítő javaslatot tette, hogy azok számára,
akik a rendelet hatálybalépése óta befizették a közjegyzői díjat, annak összege,
kérelmükre, kerüljön beszámításra a lakásbérleti díjba.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot és a kiegészítő javaslatot szavazásra
bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2014. (IV. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
3.
§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012.
(II. 29.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (3) bekezdés h.) pontja az
alábbira módosul:
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„h.) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell
foglalni, amelynek költsége az ingatlankezelő szervet terheli.”
2. §
Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A bérlő a képviselő-testületnek a bérlő kijelöléséről szóló döntését követő 30 napon belül
köteles a bérleti szerződést közjegyző előtt megkötni. A bérleti szerződés közjegyzői okiratba
foglalásának költségét az ingatlankezelő szerv viseli.”
3. §
Az Ör. 45. § (4) bekezdése az alábbira módosul:
„(4) A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló szerződést közjegyzői okiratba
kell foglalni, amelynek költsége az ingatlankezelő szervet terheli.”
4. §
Az Ör. 46. § (1) bekezdés f.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„f.) tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a helyiségbérleti szerződést közjegyzői okiratba kell
foglalni. A helyiségbérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásának költségét az
ingatlankezelő szerv viseli.”
5. § Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2014. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2014. április 24.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

A képviselő-testület a Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítő javaslatát 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
97/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri az ingatlankezelő
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t, - tekintettel az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról szóló 12/2014. (IV. 28.) Önkormányzat Rendelet 5. § (1)
bekezdésére - hogy azon bérlők számára, akik a rendelet módosítás hatályba
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lépése óta megfizették a szerződéskötéssel járó közjegyzői díjat, kérelmükre a díj
összegét számítsák be a lakásbérleti díjba.
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22.) ügyvezetőjének értesítésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 5. - értesítésre

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a költségvetési
intézmények 2013. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól
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.
Buczkó József képviselő úr arról beszélt, hogy az ellenőrzéstől nem kell megijedni,
hiszen ez egy segítség az intézmények szabályszerű működésének elősegítésében.
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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
98/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
fenntartású költségvetési intézményeknél 2013. évben végzett pénzügyi-gazdasági
ellenőrzések tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő: -

-
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Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató az önkormányzati
adóhatóság által kezelt adók hátralékainak behajtására tett intézkedésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; 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.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, a
tájékoztatóban foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
99/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat adó kinnlevőségével kapcsolatban készült tájékoztatót megismerte.
Felelős:
Határidő:

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató az önkormányzat
2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; 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.
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Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, a
tájékoztatóban foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
100/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készített
melléklet szerinti átfogó éves értékelést - a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján - megtárgyalta, és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.)
küldje meg.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló Hajdúnánás
város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester (a Hivatásos Tűzoltóság parancsnokának
beszámolója alapján)
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális és a
Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Takács Gábor kirendeltség-vezető kiegészítésként összefoglalta az általuk végzett
felügyeleti és szakhatósági tevékenység adatait.
Buczkó József képviselő úr azt kérdezte, hogy a kirendeltségen működik-e önkéntes
tűzoltóság, van-e tartalékos egység. Kérdése volt továbbá, hogy azon intézményekre
milyen szabályozás vonatkozik, ahol gyúlékony anyagok, például szalma van.
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Török István képviselő úr azt kérdezte, hogy amikor nincs tűzgyújtási tilalom,
milyen törvényi keretek között lehet tüzet gyújtani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, honnan lehet értesülni a
tűzgyújtási tilalomról.
Takács Gábor kirendeltség-vezető válaszában elmondta, önkéntes tűzoltóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működik, tartalékos egység pedig nincs. Van,
hogy a Hajdúnánásiaknak kell bemennie Debrecenbe. Azon intézményekben, ahol
gyúlékony anyagokat tárolnak gyakorlatot kell tartani, hiszen a tűzoltóknak ismerniük
kell a hely sajátosságait, ha esetleg tűz ütne ki. A tűzgyújtási tilalomról
legkönnyebbem az országos, valamint a helyi sajtóból értesülhetnek a lakosok,
valamint a rádióban is többször elhangzik a felhívás. A tűzgyújtás szabályairól külön
jogszabályok, többek között önkormányzati rendelet is rendelkezik, az emberek
ezekből tudnak tájékozódni.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a beszámolót, valamint a kirendeltség
által végzett munkát.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, a
beszámolóban foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a beszámoló határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
101/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Gábor tűzoltó
alezredes, tanácsos, kirendeltség vezetőnek a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése
alapján a Hajdúnánás város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját
megismerte és azt elfogadja.
A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi Kirendeltség alkalmazottainak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a
Hajdú-Bihar
megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége vezetőjét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 10.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

207

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató
közegészségügyi helyzetéről, a háziorvosi és szakorvosi ellátásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

a

város

A tájékoztatót tárgyaló Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr tájékoztatást kért a halálozási adatokról.
Dr. Balogh Éva tiszti főorvos elmondta, a városban átlag feletti a halálozási arány,
főleg az aktívkorúak körében. Felhívta a figyelmet a megelőzésekre irányuló szűrések
szükségességére.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a halálozási statisztikához hozzá tartozik
az is. hogy komoly idősellátó rendszer működik a városban. Mentálhigiéniás
programokat szeretnének indítani a városban, ezzel is segítve a betegségek
megelőzését.
Tóth Imre képviselő úr arról beszélt, hogy a halálozás kérdése érzékenyen érinti a
várost. Figyelemre ad okot az, hogy az emberek viszonylag fiatalon, 40-60 év között
haláloznak el.
Ötvös Attila képviselő úr azt kérdezte, mi az oka annak, hogy a hasi ultrahangra több
hetet is kell várni.
Kovács Zsolt képviselő úr arról beszélt, hogy az öngyilkosság már régóta jelen van a
városban. A korai halálozást az is okozza, hogy a betegek nem fordítanak elég
figyelmet a megelőzésre, kezelésre. A szerhasználat miatt a mentális zavarok száma
igen magas.
Oláh Miklós képviselő úr felajánlotta a Vöröskereszt helyi szervezetének segítségét.
Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető elmondta, az ultrahangra azért sok a
várakozási idő, mert 30.000 főt látnak el, azonban a rendelő kapacitása ehhez kevés.
Polgáron azért nem kell ilyen sokat várni, mert ott 15.000 főre tervezték az ellátást és
valóban csak ennyi embert kell ellátni.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, 2008-ban született meg az a döntés,
amely értelmében Polgáron került sor a rendelő kapacitásbővítésére, azonban
Hajdúnánáson nagyobb szükség lett volna rá. A képviselő-testület azon dolgozik, hogy
az ellátás színvonalát és gyorsaságát növeljék a városban.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a humán erőforrás rendelkezésre áll.
Problémát a megnövekedett teljesítménykövetelmény jelent, felül kell vizsgálni a
prioritásokat. Az öngyilkosságok magas számához hozzájárul az is, hogy pszichiátriai
szakrendelés csak heti egy alkalommal van, át kellene gondolni ennek megemelését.
Azt kérdezte, miként szeretnék megoldani a 40 év felettiek számára az évi egyszeri
tüdőszűrést.
Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető
kapcsolatban még nincs egységes állásfoglalás.

elmondta,

a

tüdőszűréssel

Szólláth Tibor polgármester úr azt kérte, ha a tüdőszűréssel kapcsolatban lesz
kialakult álláspont, akkor intézményvezető asszony tartson a képviselő-testületnek
tájékoztatót.
Tóth Imre képviselő úr arról beszélt, sok szegmense van ennek a területnek. A
mentális problémák mögött dologi és anyagi problémák húzódnak, ezekre kell először
megoldást találni.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr a tájékoztatóban foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
102/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város közegészségügyi
helyzetéről, a háziorvosi és szakorvosi ellátásról szóló tájékoztatót megismerte és
azt elfogadta.
Felelős:
Határidő: -

-

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
hajdúnánási közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi helyzetéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Tájékoztató

a

A tájékoztatót tárgyaló Egészségügyi és Szociális Bizottság a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
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(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, a
tájékoztatóban foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
103/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hajdúnánási közétkeztetés
táplálkozás-egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és azt
elfogadta.
Felelős:
Határidő: -

-

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységével
kapcsolatban
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok a
beszámoló határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr kiemelte, hogy az elmúlt évben milyen nagy mennyiségű
szemét került lerakásra. Véleménye szerint ez elgondolkodtató.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a zöldhulladék problémája már régóta
napirenden van, reméli, hogy a Kft. új vezetése pozitívabban áll majd a kérdéshez. Azt
a módosító javaslatot tette, hogy az önkormányzat továbbra is folytasson tárgyalásokat
a megtermelt zöldhulladék és inert hulladék ügyében.
Tóth Imre képviselő úr arról beszélt, problémát jelent az is, hogy a tűzgyújtási
tilalom egybeesik a növények burjánzásával és nem lehet elégetni a zöldhulladékot.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr tájékoztatásként elmondta, tegnap volt a Kftnél a megvalósult KEOP-os pályázat záró rendezvényén.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr a beszámolóban foglalt határozati javaslatot az általa
tett kiegészítő javaslattal szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a beszámoló határozati javaslatát a tárgyalásra irányuló
kiegészítéssel 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
104/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési
tevékenységéről készült beszámolót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.

II.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is kéri a
társaságot, hogy a Hajdúnánáson keletkezett zöld- és inert hulladékot ne
szállítsák el a városból, hanem a településen teremtsék meg a lehetőséget
annak elhelyezésére, feldolgozására.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.) ügyvezető
igazgatójának értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 15.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2014.
évi összesített közbeszerzési terv módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István képviselő úr kiment a teremből, így a testület 7 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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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 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
105/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
„Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című, ÉAOP5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, a „Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti
meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 azonosító számú,
a „Somorjai László Városi Sportcsarnok II. ütem szerinti infrastruktúrájának
felújítására” című és a „Kendereskert, Hajdúnánás 0870 hrsz-ú
ingatlanon meglévő épületek felújítás és bővítésének és egyéb építmények építése”
című, pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárási kötelezettségek miatt a
62/2014. (III. 27.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott „Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési terv”-ét a melléklet
szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának előírásai alapján a közbeszerzési eljárás megindítását rendelje el,
és gondoskodjon az eljárások lefolytatásáról. Felkéri továbbá, hogy a Szabályzat
előírása alapján biztosítsa a közbeszerzési terv nyilvánosságát.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. április 25.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi rendkívüli
támogatásra vonatkozó igény benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

212

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 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
106/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvényben 4. melléklet 1. pont IV. alpontja szerinti rendkívüli támogatási igényt
nyújt be az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. június 30.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2014. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Egészségügyi és Szociális 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 napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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107/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a szociális
gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI
rendeletére – 298 rászoruló gyermek nyári étkeztetésének támogatására pályázat
benyújtását határozza el.
A képviselő-testület a vissza nem térítendő támogatás terhére, az önkormányzat a
gyermekek részére megszervezi 49 napon keresztüli napi egyszeri melegétkezést,
továbbá előzetes szülői igény alapján az étkeztetés idejére a gyermekek számára
felügyeletet biztosít.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására, a nyári
szociális étkeztetés és a nappali felügyelet megszervezésének, továbbá a
költségigényre vonatkozó előterjesztésnek az előkészítésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 07.
- a pályázat benyújtására
2014. május 29.
- előterjesztés előkészítésére
2014. június 13.
- a szociális nyári étkeztetés és a nappali
felügyelet előkészítésére.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT
Hajdúnánás, Fürdő utcai pályázatokról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

Tájékoztató

a

A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális és a
Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Török István képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 8 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Linzenbold Mariann az FM-Stat Kft. képviselője megtartotta a pályázatokról szóló
prezentációt.
(Szólláth Tibor polgármester úr kiment a teremből, átadta az ülés vezetését Dr. Juhász
Endre alpolgármester úrnak és a testület 7 fővel folytatta tovább a munkát.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Buczkó József képviselő úr azt kérdezte, hogy az első beruházás miért nem viseli
magán a város arculatát.
Linzenbold Mariann az FM-Stat Kft. képviselője válaszában elmondta, ez a
tervezői szabadság, de ő nem lát nagy különbséget.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr az kérdezte, hogy a pályázat intenzitásával
kapcsolatban milyen mértékű a vitatott összeg. További kérdése volt még, hogy a
megvalósítás kidolgozott ütemtervét mikor láthatja a testület.
Linzenbold Mariann az FM-Stat Kft. képviselője válaszában elmondta, az ütemterv
kidolgozása folyamatban van, a közbeszerzésekre várnak. A vita az intenzitással
kapcsolatban 10%-os csökkentésről zajlik, de még a tárgyalások közepén tartanak.
(Szólláth Tibor polgármester úr visszajött a terembe, visszavette az ülés vezetését és a
testület 8 fővel folytatta tovább a munkát.)
Oláh Miklós képviselő úr azt kérdezte, hogy van-e még lehetőség a parkoló és a
buszmegálló áthelyezésre kerüljön.
Linzenbold Mariann az FM-Stat Kft. képviselője válaszában elmondta, a rendezési
tervtől, valamint a hely nagyságától függ.
Tóth Imre képviselő úr azt kérdezte, hogy a tájékoztató végén szerepel, hogy a
megvalósítás részleteiről, annak pontos összegeiről külön előterjesztés készül majd, ez
mikorra várható.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszába elmondta, az előterjesztés akkor fog
elkészülni, ha lezárulnak a tárgyalások. A Hépszolg Kft. adta be magát a pályázatot, de
az önkormányzat részt vesz a finanszírozásban.
Mivel a tájékozatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
108/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő utcai ÉAOP5.1.1/D-12-2013-0014
azonosító számú, „Hajdúnánási
Gyógyfürdő
környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című és az ÉAOP-2.1.1/A.I-122012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század
tükrében” című pályázatokhoz kapcsolódóan elkészült tájékoztatót megismerte,
azt tudomásul vette.
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Felelős:
Határidő:

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése című ÉAOP5.1.1/D-12-2013-0014 jelű támogatásban részesített projekt megvalósításához
szükséges ideiglenes parkoló kialakítása
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 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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
109/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás 5391 hrsz-ú ingatlanon (volt kertészet) ideiglenes parkolót épít ki a
„Hajdúnánási Gyógyfürdő Környezetének Funkcióbővítő Fejlesztése” tárgyú
beruházás kivitelezésének idejére.
Az ideiglenes parkoló kialakításának költségét 3.175.000 Ft-ot az önkormányzat
2014. évi költségvetésének felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat
intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

végrehajtásához

szükséges

Szólláth Tibor polgármester
2014. június 30.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat tulajdonában lévő 5381/1 és 5383 helyrajzi számú ingatlanok
telekegyesítéséhez
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 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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
110/2014. (IV. 24.) 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 14. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában álló hajdúnánási 5381/1 hrsz-ú
30 676 m2 alapterületű kivett közterület megnevezésű, valamint a hajdúnánási
5383 helyrajzi számú 3670 m2 alapterületű kivett közpark megjelölésű
ingatlanokat össze kívánja vonni, ennek értelmében telekegyesítési eljárást indít a
területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi
Járási Hivatalának Járási Földhivatalánál.
Felkéri a polgármestert,
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

hogy

a

szükséges

intézkedések

megtételéről

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 31.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés néptánc
oktatás támogatására vonatkozó megállapodás megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
111/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező megállapodás megkötését határozza el a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Hajdúnánási Tankerületével a néptáncoktatás támogatására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. április 30.

MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
képviseli: Szólláth Tibor polgármester
törzsszáma: 728340
adóigazgatási azonosító száma: 15728348-2-09
bankszámlaszáma: 11738077-15372662
statisztikai számjele: 15728348-8411-321-09
mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32.
képviseli: Éles Béláné tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10034002 00331140 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint támogatott (a továbbiakban: KLIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a KLIK fenntartásában működő Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.)
néptánc tanszak 1-2. évfolyamának tanulói által a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény rendelkezései alapján fizetendő térítési díjakat az Önkormányzat megfizeti
a KLIK-nak.
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2. A KLIK az 1. pont szerinti térítési díjat tanulmányi félévenként számlázza az
Önkormányzatnak nyolc napos fizetési határidővel.
3. Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 53. §-ának rendelkezései alapján a KLIK a
támogatás felhasználásáról tárgy évet követő év január 30-ig köteles beszámolni az
Önkormányzatnak.
4. Jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időre szól, a
2013/2014. tanév második félévére vonatkozóan már e megállapodás alapján kell eljárni.
5. Szerződő Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
Kelt: .................................................................
........................................................................
Szólláth Tibor
polgármester
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

........................................................................
Éles Béláné
tankerületi igazgató
KLIK Hajdúnánási Tankerülete

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Somorjai László
Városi Sportcsarnok infrastruktúrájának felújításáról és a 28/2014. (II. 12.) számú
Képviselő-testületi Határozat módosítására
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 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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
112/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
28/2014. (II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozatát azzal módosítja, hogy az
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egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet
alapján „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás”
támogatási célra benyújtott pályázat megvalósításához szükséges a
költségvetésbe már betervezett 5.000.000,- Ft önrészen felül a 3.108.643,- Ft
összeget biztosítja.
A képviselő-testület a fejlesztés saját forrását 3.108.643,- Ft összegben kiegészíti
az önkormányzat 2014. évi költségvetés felhalmozási céltartalék terhére.
Felkéri a polgármestert,
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

hogy

a

szükséges

intézkedések

megtételéről

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 30.
- a költségvetésben történő tervezésre
és a beszerzésre
2014. június 15.
- építési
kivitelezési
szerződés
megkötésére
2014. szeptember 30.
- fejlesztés befejezésére
2014. december 30.
- szakmai és pénzügyi beszámoló
elkészítésére

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás közterületén található, az Aranyszalma Városközpont Rehabilitációs
Program keretein belül megépített Köztársaság téri szökőkút ismételt üzembe
helyezéséről
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 megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy van-e számottevő
működtetési költség a különböző variációk között.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy a bizottságok és az általa
is javasolt 2. variáció a legjobban költséghatékony.
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Török István képviselő úr elmondta, ezt a pénzt meg lehetne takarítani, mert biztos
benne, hogy pályázati lehetőséget lehetne a felújításra találni. Ezt az összeget
munkahelyteremtésre és megtartásra lehetne fordítani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, hogy ez a felújítás nem lehet a
végleges megoldás, korszerűsíteni kell majd, de most működőképessé kell tenni a
szökőkutat.
(Oláh Miklós képviselő úr kiment a teremből, így a testület 7 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, Török képviselő úr javaslata szimpatikus
és racionális, de mivel ez a szökőkút ráadásul a főtéren van, a nyári rendezvények
miatt meg kell javíttatni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a bizottságok által javasol 2. variáció
szerint szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen és 1 nem (Török
István) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
113/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás 3504 hrsz-ú közterületén található, az Aranyszalma Városközpont
Rehabilitációs Program keretein belül megépített Köztársaság téri szökőkutat
áttervezteti és kiépíti annak érdekében, hogy az újra üzembe helyezhető legyen.
A képviselő-testület dönt a Köztársaság téri szökőkút felújításáról, és azt az
alábbiak szerinti műszaki tartalommal javasolja kialakítani: 15 db habos vízkép 2
db főüzemi szivattyúval.
Az áttervezéshez és annak kivitelezéséhez szükséges keretösszeget bruttó
6.004.969,- Ft összegben az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat
intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

végrehajtásához

szükséges

Szólláth Tibor polgármester
2014. június 30.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok cseréjéhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előterjesztés

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 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 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 7 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
114/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
ingatlan csereszerződést köt a hajdúnánási 11176 és 11173 helyrajzi számú, kert
művelési ágú ingatlanok tekintetében Hadadi Istvánnal (4080 Hajdúnánás,
Móricz Pál u. 49. szám) a tulajdonában lévő 10127 és 10627 helyrajzi számú
szántó művelési ágú ingatlanokra, valamint vállalja a 174.900,-Ft
értékkülönbözetnek az önkormányzat 2014. évi költségvetésének ingatlan
vásárlásra betervezett előirányzatából történő megfizetését.
Felkéri a polgármestert, hogy Hadadi István értesítéséről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a csereszerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 16.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
115/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
ingatlan csereszerződést köt, a hajdúnánási 2434/1 és 2434/2 helyrajzi számú,
kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok tekintetében Nagy Attilával és
Nagyné Juhász Zsuzsával (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 5. szám), a
tulajdonukban lévő 11243 és 11244 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú
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ingatlanokra, valamint vállalja a 62.040,-Ft értékkülönbözetnek az önkormányzat
2014. évi költségvetésének ingatlan vásárlásra betervezett előirányzatából történő
megfizetését.
Felkéri a polgármestert, hogy Nagy Attila és Nagyné Juhász Zsuzsa értesítéséről
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a csereszerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 16.

A képviselő-testület az előterjesztés harmadik határozati javaslatát 7 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
116/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően
ingatlan csereszerződést köt a hajdúnánási 11243 és 11244 helyrajzi számú
gyümölcsös művelési ágú ingatlanok tekintetében Berényi Andrással (4080
Hajdúnánás, Béke u. 51. szám) a tulajdonában lévő 10348 helyrajzi számú kert
művelési ágú ingatlanra úgy, hogy a kérelmező megfizeti az ingatlanok
értékkülönbözetét, 96.580,-Ft-ot.
Felkéri a polgármestert, hogy Berényi András értesítéséről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a csereszerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. június 20.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjének 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 bocsájtotta.
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(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
117/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a
Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám) intézményvezetőjének
az átszervezésre irányuló kérelmét, és az intézmény alkalmazotti közössége, az
óvodaszék, a szülői szervezet és az intézményi közösségek előzetes
véleményének kikérését követően módosítja a Hajdúnánási Óvoda alapító
okiratát.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u.
3. szám) intézményvezetőjének tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. április 30. – intézményvezető értesítésére
2014. május 15. – a vélemények beérkezésére
2014. május 29. – a döntés meghozatalára

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Holding Zrt. kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Horváth Tibor vezérigazgató ismertette a Holding Zrt. kérelmét.
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 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
118/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási
Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) tulajdonosa, a társaság
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kérelmének megfelelően, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) által 29.880.000 Ft összegben 7 éves futamidőre
szálláshely létesítésére felvenni szándékozott hitelügylethez a Hajdúnánási
Holding Zrt. mint tulajdonos általi készfizető kezességvállaláshoz hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Holding Zrt.
vezérigazgatóját tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. április 30.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
kérelméhez
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.)
(Oláh Miklós képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 8 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a cél az, hogy ezt a 100 munkahelyet
megtartsák.
Török István képviselő úr elmondta, áldozatot kell hozni a 100 munkahely
megtartásáért, de erre garancia kell.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, hogy komoly kritikát kapott a testület,
mikor megvették ezt az épületet. Ma már a konszolidációnak köszönhetően
tehermentes és már profitot is termel.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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119/2014. (IV. 24.) 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 a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. és Hajdúnánás Városi Önkormányzat között 19859-3/2010.
számú bérleti szerződést, valamint a módosításaként kötött 25682-1/2011.
iktatószámú bérleti szerződés módosítását bérleti díj tekintetében a 2014. évre
750.000,-Ft+ÁFA/hó összegre módosítja úgy, hogy a bérleti szerződés egyéb
pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Építő és Szolgáltató Kft. (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítéséről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 09.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúk
Vidékfejlesztési Egyesülete 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.)
(Kovács Zsolt képviselő úr kiment a teremből, így a testület 7 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 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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120/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér
1.) részére a 2013. évben a 148/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi
Határozattal biztosított 911 eFt összegű visszatérítendő önkormányzati
támogatásról kötött támogatási szerződést úgy módosítja, hogy a támogatás
visszafizetésének határideje az állami támogatás megérkezését követő 30 napon
belül, de legkésőbb 2014. december 31. legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét tájékoztassa,
felhatalmazza a támogatási szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. április 30.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület 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.)
(Kovács Zsolt képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 8 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a pálya kialakítására szükség van,
hiszen ha megkezdődik a Fürdő utcai beruházás, akkor a jelenlegi pálya meg fog
szűnni.
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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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121/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a OkkalMás-Okkal Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19.) részére 4.393
eFt összegű visszatérítendő önkormányzati támogatást biztosít a 35/2013. (V. 22.)
VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében skate pálya
építésére és ahhoz kapcsolódó marketing tevékenység ellátására elnyert pályázatuk
támogatás megelőlegezésére, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére. A támogatás visszafizetésének határideje az MVH Vidékfejlesztési
Támogatások Igazgatósága által folyósított támogatás megérkezését követő 8. nap,
de legkésőbb 2015. március 31.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét tájékoztassa,
felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására, valamint gondoskodjon a
támogatás átutalásáról.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 15.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Dr. Marosi Csaba György házi gyermekorvos kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
122/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Marosi Csaba György, az
„Aesculapius-94” Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 69. szám) képviselője
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kérelmének helyt adva kinyilatkozza, hogy hozzájárul a város III. számú házi
gyermekorvosi körzet betegellátásának biztosítására eddigiekben is használt 4080
Hajdúnánás, Kossuth utca 10. szám alatti telephelyen túl a 4080 Hajdúnánás,
Széchenyi krt. 69. szám alatti telephely működtetéséhez azzal a feltétellel, hogy az
utóbbi telephely fenntartásának költségeihez az önkormányzat anyagi támogatást
nem biztosít.
A képviselő-testület egyben megerősíti, hogy a praxisjog működtetője a 7494/2000. számú feladat-ellátási szerződésben vállalt egészségügyi alapellátás
feladatait rendelési időben továbbra is a Hajdúnánás, Kossuth utca 10. szám alatti
telephelyen köteles biztosítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot tájékoztatásként a kérelmezőn túl a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér. 1. szám) részére is
küldje meg.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 1.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezettel történő haszonkölcsön
szerződés megkötésére
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 bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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123/2014. (IV. 24.) 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. § (4) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a határozat
melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést köt a Hajdúnánási Tartósító és Építő
Szociális Szövetkezettel (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; adószám:
24700663-1-09; Cg: 09-02-000787).
Felhatalmazza az alpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.
Felelős: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Határidő: 2014. április 30. - aláírásra
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS - tervezet
amely létrejött egyrészről Hajdúnánás Városi Önkormányzat (székhelye: 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.; képviseli: Dr. Juhász Endre alpolgármester), mint kölcsönadó (a
továbbiakban Kölcsönadó)
másrészről (megnevezés) Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; adószám: 24700663-1-09; Cg: 09-02-000787; képviseli:
Szólláth Tibor elnök), mint kölcsönvevő (a továbbiakban Kölcsönvevő)
(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:
Szerződő Felek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A.§ (a továbbiakban: Kftv.) és
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon
szabályozásáról szóló 21/2011. (X. 25.) számú rendeletének 11. § (4) bekezdése alapján az
alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:
1.

Kölcsönadó kijelenti, hogy jelen haszonkölcsön szerződés megkötése (hasznosítás) előtt
meggyőződött arról, hogy Kölcsönvevő megfelel az ingyenes használatba adás
jogszabályban előírt feltételeinek.

2.

Kölcsönadó a …… év ........... hó …. napi állapot szerinti tételes vagyonleltár-jegyzék
szerint térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő részére a szerződés
elválaszthatatlan részét képező 1.számú mellékletben tételesen felsorolt ingó tárgyi
eszközöket, amelyet Kölcsönvevő az általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár
szerint haszonkölcsönbe vesz.
A használat joga Kölcsönvevőt …… év …..… hó ….. napjától …… év ………. hó….
napjáig, (időtartam számmal) ……., azaz (időtartam betűvel) ……….... éven át illeti
meg.

3.

A haszonkölcsön szerződés lejártáig teljes egészében Kölcsönadó tulajdonát képezi a
közfoglalkoztatási program megvalósítása során létrehozott, illetve megszerzett ingó
tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgy.
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A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szerződés 1. számú melléklete
sorol fel tételesen) a szerződés ideje alatt mindvégig Kölcsönadó tulajdonát képezik.
Az ingó tárgyi eszköz két év ingyenes használat után visszakerül Kölcsönadóhoz, kivéve,
ha Kölcsönadó és Kölcsönvevő az ingyenes használat időtartamának
meghosszabbításában megállapodik, melyet külön okiratban rögzítenek.
4.

Kölcsönvevő a hasznosításra kapott vagyonelemeket kizárólag a Hajdúnánási Tartósító és
Építő Szociális Szövetkezet Alapszabályában foglalt tevékenységeinek megvalósításához
és elsősorban a közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatásból kikerülők foglalkoztatása
céljából használhatja.

5.

Kölcsönvevő a használatba vett vagyonelemek működtetését saját felelősségére - saját
finanszírozással - végzi. Köteles ehhez az általa végzett tevékenységhez szükséges
engedélyeket - saját költségén – beszerezni. Kölcsönvevő köteles a vagyonelemeket
rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni.
Felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes használat következménye. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén –
Kölcsönvevő kötelezettsége. Kölcsönvevő a rendeltetésszerű használattal kapcsolatban
felmerült költségek megtérítésére nem tarthat igényt.

6.

Kölcsönvevő a vagyonelemeket Kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy
használatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a károkért is felelős,
amelyek e nélkül nem következtek volna be.

7.

Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles mindazokat a
vagyonelemeket a kölcsönbeadás-kori állapotban (az ingó tárgyi eszközök természetes
amortizációját leszámítva) Kölcsönadónak visszaadni, amelyek törvény erejénél fogva
vagy a Felek külön megállapodása alapján nem kerülnek Kölcsönvevő tulajdonába.

8.

Kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt a meglevő biztosítást
hatályban tartja, költségeit a Kölcsönvevővel történt megegyezés alapján - a Kölcsönvevő
viseli. Kölcsönvevő jelen szerződéssel érintett - a kölcsönadó által nem biztosított vagyonelemek tekintetében szabadon biztosítást köthet, annak költségeit viseli.

9.

Kölcsönadó jogosult a használatot ellenőrizni, Kölcsönvevő köteles a használatról
negyedévente Kölcsönadót tájékoztatni. A Kölcsönvevő köteles negyedévente a
negyedév utolsó napján a kölcsönbe kapott eszközökről leltárt felvenni. A leltár
dokumentálására a haszonkölcsön-szerződés 2. számú mellékletét képező Leltározási
jegyzőkönyv, valamint a 3. számú melléklet Leltár felvételi ív szolgál. A Kölcsönvevő
köteles a leltár dokumentumokat a negyedévet követő 20. napig a kijelölt állami
képviselő részére megküldeni.

10. A Kölcsönadó köteles negyedévente, a negyedévet követő 20. napig a vagyoni helyzetére
vonatkozó beszámolót – időszaki mérleget, eredménykimutatást – készíteni és a kijelölt
állami képviselő részére megküldeni.
11. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos
döntések meghozatala előtt, (az arra jogosult szövetkezeti szerv vagy személy) a kijelölt
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állami képviselő véleményét kikéri. Ha Kölcsönvevő ezen jogszabályi kötelezettségét
megsérti, a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani.
12. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen haszonkölcsön szerződéssel érintett
vagyonelemek tekintetében beállt jelentős változásról a kijelölt állami képviselőt a
változás beállásától számított 8 munkanapon belül tájékoztatják, továbbá vállalják, hogy
a kijelölt állami képviselő vagyonelemekkel kapcsolatos tevékenységét – az általa kért
adatszolgáltatás teljesítésével, helyszíni ellenőrzés lehetővé tételével – a haszonkölcsön
szerződés ideje alatt biztosítják.
13. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik:
a) a 4. pontban meghatározott időtartam lejártával, kivéve, ha a felek az ingyenes
használat időtartamának meghosszabbításában állapodnak meg.
b) a szociális szövetkezet megszűnésével.
14. Kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha
- a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált,
- a kölcsönvevő a vagyonelemeket rongálja, rendeltetésellenesen vagy
szerződésszegően használja.
15. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő Felek a Ptk.
rendelkezéseit, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és az önkormányzati
rendeletet tekintik irányadónak.
16. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ………/…………… számú
határozatával jelen haszonkölcsön szerződést jóváhagyta és felhatalmazta a
Alpolgármestert, továbbá Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet
közgyűlése felhatalmazta az Elnököt a szerződés megkötésére.
Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt
helyben hagyólag írták alá.
A szerződés …… év ………… hó …. napján lép hatályba.
Hajdúnánás, 2014. április. ……
…………………………..………….

……………………………….………….

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Hajdúnánási Tartósító és Építő

Dr. Juhász Endre

Szociális Szövetkezet

alpolgármester
kölcsönadó

Szólláth Tibor
elnök
kölcsönvevő
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Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tételes vagyonleltár …… év …………… hó …. napi állapot szerint

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Rákóczi
Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj program” támogatására
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.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, már régóta támogatja a testület ezt a programot,
amivel abszolút mértékben egyetért. Egy olyan szervezetről van szó, aki valóban arra
költi a támogatást, amire kapja.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta azzal, hogy 10 főnek 100.000,-Ft támogatást nyújt a testület.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
124/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1., képviselő: Dr. Halzl József elnök,
bejegyző végzés száma: Fővárosi Bíróság Pk 60 112/1989., időpontja: 1989.
május 11., adószám: 19719029-1-41, statisztikai számjel: 19 719 029 292
653 200, számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, 1052
Budapest, Deák F. U. 7-9., számla száma: 11705008-20488172) kiemelkedően
közhasznú egyesület számára 100.000,-Ft támogatást biztosít 10 fő részére a
„Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása érdekében.
A képviselő-testület a 100.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
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Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri továbbá
arra, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. május 15.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a
45/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(Buczkó József képviselő úr kiment a teremből, így a testület 7 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 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
125/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 366/2013. (IX. 12.)
számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 45/2013. (I. 31.) számú
Képviselő-testületi Határozat első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, és az
alábbi szövegrésszel egészíti ki:
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költsége: 70.655.634,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 60.057.289,- Ft.
Önkormányzati saját erő összege: 10.598.345,- Ft.
Önkormányzati többlet saját erő összege: 2.505.000,- Ft.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás, Dorogi u.
24. szám alatti meglévő óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 jelű
nyertes pályázathoz szükséges bruttó 2.505.000,- Ft többlet saját erő összegét a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
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szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja
alapján az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből képződött, elkülönített
számlán kezelt bevételek terhére biztosítja.”
A 366/2013. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 45/2013.
(I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés határidőben történő
megkötéséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá
felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 07. - a támogatási szerződés megkötésére

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
(Buczkó József képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 8 fővel folytatta tovább
a munkát.)
Török István képviselő úr azt kérdezte, hogy mi lesz most azokkal, akiknek
megszűnik a közfoglalkoztatása, mert többen megkeresték őt emiatt.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a közfoglalkoztatás mindig időszakos,
most a téli közfoglalkoztatás zárul le. Sajnos vannak átmeneti időszakok a
foglalkoztatásban, türelemmel kell lenni.
Ötvös Attila képviselő úr azt kérdezte, hogy az Ady - Kossuth - Bethlen Gábor utca
kereszteződésben lévő lámpára nem lehet-e kiegészítőt rakni. Konkrétabban a Kossuth
utcáról jobbra, mert nagyon sok a várakozási idő.
Kissné Barta Piroska irodavezető elmondta, megvizsgálják ennek a lehetőségét.
Buczkó József képviselő úr azt kérdezte, hogy ahol nagy volt az árokmélyítés ott
várható-e bélelés.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, várják a pályázat kiírását, hiszen ez majd
közfoglalkoztatás keretében történik.
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Mivel több kérdés, észrevétel nem volt megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános
ülését de. 9 óra 53 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

