JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május
29-én - csütörtökön - du. 15,00 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, Szabóné Marth Éva, Dombi György, Török István
képviselők
A képviselő-testület üléséről távol maradt: Dr. Kis Ágnes képviselő
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,
dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintéző, dr. Molnár Anett
jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 2.) és 3.) napirendi pont Dr. Vincze István kapitányságvezető
tárgyalásánál:
Dr. Gyurosovics József megyei rendőr-főkapitány
a
8.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató

a
11.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Kovácsné Bata Éva óvodavezető

a
24.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Rozgonyi Attila ügyvezető
Tanyi Bertalan projektvezető

a
26.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Nyakas Gábor ügyvezető

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 10 fő
képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg 5 új napirendet:
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-

Előterjesztés
a
civil
szervezetek
önkormányzati rendelet megalkotásáról

támogatásáról

szóló

A napirendet a meghívóban szereplő 4. napirend után javasolta megtárgyalni.
-

Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésére

-

Előterjesztés a Balázstelki Iskola megvásárlására

-

Előterjesztés a Nánás-Therm Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
jóváhagyásáról

A fenti 3 napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt
egymást követően javasolta megtárgyalni.
-

Határozati javaslat a 141/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására

A fenti napirendi pontot a zárt ülésen elsőként javasolta megtárgyalni.
Javasolta a meghívóban szereplő 9. napirendi pont levételét.
A meghívóban szereplő 18.,
megtárgyalni.

22. és 24. napirendi pontot zárt ülésen javasolta

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 6. és 7. napirendi pontot a polgármesteri
jelentést követően tárgyalja meg a testület.
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 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 10 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Tóth Imre képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 8 igen
szavazattal, 2 fő (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Tájékoztató Hajdúnánás város közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester (a Városi Rendőrkapitányság
megbízott vezetőjének tájékoztatója alapján)

3.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Városi Rendőrkapitányság kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés a városképet meghatározó reklámok, homlokzati szerkezetek és
köztárgyak elhelyezéséről szóló Önkormányzati Rendelet megalkotásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Előterjesztés
a
civil
szervezetek
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

8.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. 2013. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolóról, a Zrt. 2013. évi mérlegének jóváhagyásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester (a Hajdúnánási Holding Zrt.
vezérigazgatójának beszámolója alapján)

9.)

Beszámoló egyes egészségügyi szolgáltatók 2013. évi tevékenységéről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

támogatásáról

szóló
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10.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

11.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

12.)

Előterjesztés az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért (Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám) társulási
megállapodásának módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

13.)

Előterjesztés a Regionális Hulladéklerakó Telep Telephely bővítéséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

14.)

Előterjesztés a Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti fecskeház lakásai
pályázati feltételrendszerének meghatározására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

15.)

Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói
pályázatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

16.)

Előterjesztés polgármester részére költségátalány megállapítására
Előadó:
Dr. Juhász Endre alpolgármester

17.)

Előterjesztés a Csiha Győző Tehetséggondozó Alapítvány létrehozására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

18.)

Előterjesztés az Európai Mobilitási Hét-hez történő csatlakozás lehetőségéről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

19.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és
Szociális Gondozási Központja kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

20.)

Előterjesztés Molnár Miklós (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/27. szám alatti
lakos) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

21.)

Előterjesztés Borbélyné Takács Krisztina (1138 Budapest, Bodor u. 3/C/4/4.)
kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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22.)

Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

23.)

Előterjesztés a Balázstelki Iskola megvásárlására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

24.)

Előterjesztés a Nánás-Therm Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
jóváhagyásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

25.)

Határozati javaslat a 141/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

26.)

Előterjesztés a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-vel (4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 01125/60 hrsz.) 2008. június 25-én megkötött ingatlan
csereszerződéssel kapcsolatos ajánlatról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

27.)

Előterjesztés Lukács Pál és Lukács Pálné (4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt.
8./2.) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

28.)

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

29.)

Különfélék

adott

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 10 fő.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen szavazattal, 1 fő
(Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató Hajdúnánás város
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó:
Szólláth
Tibor
polgármester
(a
Városi
Rendőrkapitányság
megbízott vezetőjének tájékoztatója alapján)
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Vincze István kapitányságvezető összefoglalta és kiegészítette a tájékoztatót.
Dr. Gyurosovics József rendőrfőkapitány megköszönte a város és a képviselőtestület támogatását, segítségét.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

153/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Vincze István r. alezredes
rendőrségi tanácsos, Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
26-28. szám) mb. kapitányságvezetőjének a Hajdúnánás város közrend-, közbiztonsági
helyzetéről szóló tájékoztatóját megismerte, és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő: -

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Városi Rendőrkapitányság kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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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 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 fő
(Buczkó József) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

154/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2013. (II. 14.) számú Képviselőtestületi Határozat alapján bérlőkijelölési joggal átruházott a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u.
2-4. „A” fszt./2. ajtószám alatti 37 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakásra vonatkozóan a
Hajdúnánási Holding Zrt. részére biztosított bérlőkijelölési jogot 2014. május 31-i hatállyal
megszünteti.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről, valamint
a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) igazgatójának értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 01.

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

155/2014. (V. 29.) 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 8 § (1) pontja
alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a 4080 Hajdúnánás,
Hunyadi u. 6-8. „C” II./8. ajtószám alatti 53 m2-es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú
lakásra bérlőkijelölési jogot biztosít 2014. június 01-től a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről, valamint
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) igazgatójának
értesítéséről gondoskodjon, illetve felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 01.

A képviselő-testület az előterjesztés harmadik határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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156/2014. (V. 29.) 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
8 § (1) pontja alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. „A” fszt./2. ajtószám alatti 37 m2-es,
1 szobás, összkomfortos, önkormányzati tulajdonú lakásra határozatlan időre
bérlőkijelölési jogot biztosít 2014. június 01-től a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, illetve Hajdúnánás
Városi Rendőrkapitányság vezetőjének értesítéséről gondoskodjon, illetve felhatalmazza a
megállapodás aláírására.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 01.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló
27/2013. (XI. 11.) 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.)
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kiment a teremből, így a testület 9 fővel folytatta
tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselő úr elmondta, ő is részt vett az előkészítésben aljegyző
asszonnyal és Dr. Kis Ágnes képviselővel. Véleménye szerint a rendelet megállja a
helyét és ezek az apróbb módosítások nem borítják fel a testület szabályozási
szándékát.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta.
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(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
13/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete
a közösségi együttélés alapvetı szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirıl szóló
27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. §
A közösségi együttélés alapvetı szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeirıl szóló 27/2013.
(XI. 11.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ d) pontjában a „ha valaki kora, egészségi
állapota” szövegrész helyébe a „aki járásképtelen személyt szállít” szövegrész lép.
2. §
A R. 9.§ a következı (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejőleg a korábbi 9. § számozása 9. § (1) bekezdésre
módosul:
„(2) E § alkalmazása szempontjából
a) Az utcaképet rontja az ingatlan állapota, és a társasházban a lakóközösség életkörülményeire káros
hatást gyakorol az ingatlan használója, amennyiben
aa) annak használója nem tesz eleget a település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok
rendjérıl szóló 24/2004. (V. 03.) Önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének,
ab) az ingatlanon hulladéktároló edényzeten kívül szemetet halmoz fel, és nem gondoskodik annak
heti rendszerességő elszállíttatásáról,
ac) az utcafronti kerítés elemhiányos, vagy
ad) az üresen álló lakóépület ablakai kitörtek, csatornája leszakadt, vagy hiányos, az épületrıl a
homlokzat vakolata, több mint 50 %-ot meghaladó mértékben, egybefüggı területen leomlott.
b) az a) pontban foglaltakon túl a társasházban a lakóközösség életkörülményeire káros hatást gyakorol
az, aki:
ba) a társasházban lévı lakás takarítását olyan mértékben elhanyagolja, hogy az onnan kiáramló
szaghatás a társasház tulajdonosokat zavarja,
bb) a saját tulajdonú lakásából az ingatlanra az ablakon keresztül szemetet dob ki, vagy
bc) az általa, vagy a tartásában lévı háziállatok által a közös tulajdonú ingatlanrészen, vagy a közös
helyiségekben okozott szennyezıdést nem takarítja fel.”
3. §
A R. 12. § b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„b) a választási plakátok elhelyezésérıl szóló 4/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet 8-9.§-aiban és a
10.§ (1) bekezdésében foglalt elıírásoknak nem tesz eleget, vagy„
4. §
(1) Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba.
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(2) Hatályát veszti a R. 3. § (4) és (5) bekezdése, 5. § (3) bekezdése.
Hajdúnánás, 2014. május 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. június 06.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a városképet
meghatározó reklámok, homlokzati szerkezetek és köztárgyak elhelyezéséről szóló
Önkormányzati Rendelet megalkotásáról
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. Kiss Imre jegyző a rendelettel kapcsolatban az alábbi pontosításokat tette:
- a hirdetőszekrény fogalma: önálló szerkezetű, zárható üveges szekrény,
amelyben hirdetmények helyezhetőek el
- plakáthenger fogalma: közterületen fixen rögzített henger alakú berendezés,
amely hirdetmények megjelenítésére szolgál.
- a rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésében a terület szó egészüljön ki a közelőtaggal és közterületként szerepeljen
- a 7. §-ban az engedélyes helyett a kérelmező szó szerepeljen
- a 10. §-ban a „4. § (2) bekezdésben” szövegrész helyett az „5. §-ban”
szövegrész szerepeljen
- hatálybaléptetés dátuma 2014. július 1., kivéve a hirdető-berendezésekre
elhelyezhető fizetős hirdetésekre vonatkozó rendelkezések, amelyek 2014.
június 10-vel lépnének hatályba

261

Tóth Imre képviselő úr azt kérdezte, hogy a 8.§ d) pontjában miért nem szerepel a
villanyoszlop.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, azért nem szerepel a rendeletünkben, mert
magasabb szintű jogszabály rendezi a villanyoszlopra vonatkozó szabályokat.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az elhangzott pontosításokkal
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete
a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli
el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
E rendelet célja Hajdúnánás város történeti hagyományainak, építészeti értékeinek, idegenforgalmi
nevezetességeinek, és a város arculati értékeinek védelme érdekében a hirdetı-berendezések egységes elvek
szerinti rendezett és esztétikus kialakítása.
2. A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya alól kivételek:
a)
a KRESZ hatálya alá tartozó táblák, feliratok, jelzések,
b)
közlekedési állomások, megállóhelyek táblái, feliratai,
c)
Európai Uniós projekt táblája, amelyet más jogszabály kötelezıvé tesz,
d)
településrészek, közterületek és lakások névtáblái és a házszámok,
e)
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények címeres táblái,
f)
biztonsági (balesetmegelızı, veszélyjelzı, tőzvédelmi) táblák, feliratok, jelzések,
g)
választási plakátok és hirdetések, és
h)
önkormányzati hirdetmények.
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3. Fogalom-meghatározások
3. §
1.

Hirdetmény: általában meghatározott célközönséget érintı, megjelenési formájától függetlenül
gazdasági reklám célú vagy közösségi információ, közlendı, tájékoztató.

2.

Hirdetı-berendezés: Hirdetmény közzététele céljából elhelyezett, eszköz, szerkezet, berendezés, amely
városlakók és a városba érkezık önkormányzat általi tájékoztatására, másrészt a városlakók
hirdetményeinek elhelyezésére szolgál.
Hirdetı-berendezés fıként az alábbiak:
a) Hirdetı szekrény: önálló szerkezető zárható üveges szekrény, amelyben hirdetmények
helyezhetıek el (1. melléklet 1. pont).
b) Megállító tábla: közterületen ideiglenesen elhelyezett, általában gazdasági, kereskedelmi vagy
szolgáltatási rendeltetési egységet hirdetı, mobil reklámhordozó (1. melléklet 3. pont).
c) Plakáthenger: közterületen fixen rögzített henger alakú berendezés, amely hirdetmények
megjelenítésére szolgál.
d) Útbaigazító reklámtábla: Közterületen elhelyezhetı, egy vagy több táblából összeállított, önálló
szerkezető reklámhordozó (1. melléklet 2. pont).

3.

Kiskörúton belüli terület: Széchenyi körút - Ady E. körút - Bethlen G. körút - Bartók B. körút -Szeles tér
- Bocskai utca - Irányi utca által határolt terület.

II. Fejezet
4. Az elhelyezés szabályairól
4. §
Hirdetı-berendezés – a megállító tábla kivételével – közterületen önállóan vagy közterületbe nyúlóan
kizárólag a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által helyezhetı el.
5. §
(1) Megállító tábla Kiskörúton belüli közterületen az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott mőszaki
kialakítású és mérető lehet, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó vagy szolgáltató egység arculatához
igazodó, egyedi megállító táblák, amelyek az ingatlan elıtt berendezési sávban vagy a vendéglátó
teraszon helyezhetıek el, kizárólag a nyitva tartás ideje alatt.
(2) Megállító tábla Kiskörúton kívüli közterületeken az alábbiak figyelembe vételével létesíthetı:
a) magassága legfeljebb 1,0 méter, szélessége legfeljebb 0,80 méter lehet, és
b) nem gátolhatja a gépjármő vezetık kilátását.
5. Az engedély iránti kérelemrıl
6. §
(1) Hirdetmény, megállító tábla – a Hajdúnánás Városi Önkormányzati által kihelyezett hirdetıberendezéseken történı – elhelyezéséhez engedély szükséges, az engedélyezési eljárásban a jegyzı jár
el.
(2) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a hirdetmény, megállító tábla kihelyezését kéri.
(3) Az engedély iránti kérelmet a rendelet 3. mellékletben található kérelmen kell benyújtani.
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(4) Az engedély iránti kérelem beadása elhelyezésre nem jogosít.
6. Az engedélyrıl
7. §
Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezı nevét és állandó lakó- (szék-) helyének címét,
b) a kihelyezés idıtartamát,
c) a kihelyezés helyének pontos meghatározását, és
d) a díj mértékét és fizetésének módját.
7. A tilalmazott elhelyezésrıl
8. §
(1) Tilos hirdetményt elhelyezni
a) növényzetre,
b) köztéri szoborra, térplasztikákra és azok talapzatára,
c) padokra,
d) elektromos- és világítóberendezések szekrényeire,
e) autóbuszvárókra,
f) az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és önkormányzati
támogatásról
szóló
39/2005.
(IX.
20.)
Önkormányzati
Rendelet
1-3. mellékleteiben meghatározott épületeken, és az azokhoz tartozó kerítéseken, továbbá
g) középületekre és kerítéseikre, vagy
h) járdára, gyalogútra, kerékpárútra.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok esetében a tulajdonosi jogok gyakorlása az SZMSZ
rendelkezései szerint történik.
9. §
(1) Az engedély nélkül vagy az engedélyben meghatározottaktól eltérıen elhelyezett hirdetményt
felszólításra, haladéktalanul el kell távolítani, és intézkedni kell az eredeti állapot helyreállítása felıl.
(2) Amennyiben
az
(1)
bekezdésben
meghatározott
kötelezettségének
a
kihelyezı
a felszólítást kézhezvételét követıen 1 munkanapon belül nem tesz eleget, úgy azt helyette és
költségére a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal eltávolítja és az eredeti állapotot helyreállítja,
melynek díja 500 Ft/m2.
10. §
(1) A megállító tábla 5. §-ban meghatározottaktól eltérı, engedély nélküli vagy az engedélytıl eltérı
elhelyezése esetén annak tulajdonosa köteles a jogellenesen elhelyezett eszközt haladéktalanul
szabályossá tenni vagy eltávolítani.
(2) Amennyiben
az
(1)
bekezdésben
meghatározott
kötelezettségének
a
kihelyezı
- felszólítás ellenére - nem tesz eleget, úgy a felszólítást kézhezvételét követı ötödik munkanaptól
1000,- Ft/ nap közterület-használati díj megfizetésére köteles mindaddig, míg engedélyt nem szerez, a
megállító táblát szabályossá nem teszi, vagy nem távolítja el.
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III. Fejezet
8. Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet az (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. június 10-én lép hatályba.
(2) A rendelet 5. §-a és 4. mellékletének 3. sora 2014. július 01-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a közterület-használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet 3. § e) pontja, 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „hirdetı-berendezés (fényreklám)”
szövegrész és b) pontjában az „önálló hirdetı-berendezés” szövegrész, a 4. § (4) bekezdés
j) pontja, valamint a 10. §-a.
Hajdúnánás, 2014. május 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2014. június 06.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
1. Hirdetı szekrény
a) típusú

b) típusú
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2. Útbaigazító reklámtábla

3. Megállító tábla

267

268
2. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
A plakáthengerek elhelyezkedése Hajdúnánás közigazgatási területén
1.

Kiskörúton belül
1. Kossuth utca 10. (Városi Rendelıintézet elıtt)
2. Mártírok utcán a Városi Piac elıtt
3. Ady Endre körút (új buszmegálló)
4. Bocskai utcán az 1956-os emlékmő elıtt
5. Kossuth utca (Piac elıtt)
6. Ady Endre körút 9.
7. Bocskai utca 2.
8. Ady Endre körút 32.
9. Hunyadi utca 7.
10.Mártírok útja 5.

2.

Kiskörúton kívül
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dorogi utca 19.
Nyíregyházi-Kossuth utca keresztezıdés (buszállomás)
Tiszavasvári út 25.
Bocskai utca 41.
Bocskai utca (Vasútállomás elıtt)
Fürdı utca (Hajdúnánási Gyógyfürdı téli bejárata elıtti parkoló)
Magyar utca (Városi Temetı elıtti parkoló)
Polgári utca 99/a.
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3. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
Kérelem
hirdetmény/megállító tábla*
elhelyezése iránt
I.

Kérelmezı adatai:
Név:

______________________________________________________________

Jogi személy esetén képviseletre jogosult:
Lakóhely/székhely:

___________________________________________________

Adóazonosító jel/adószám:
Telefonos elérhetıség:

___________________________________

_____________________________________________

_________________________________________________

II. Kihelyezni kívánt hirdetményre/megállító táblára vonatkozó adatok:
Mérete:

____________________________________________________________

Anyaga:

____________________________________________________________

Egyéb:

_____________________________________________________________

III. Kihelyezés helye:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
IV. Kihelyezés idıtartama:
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________

Kelt, Hajdúnánás _________________
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___________________________________
Kérelmezı
*Megfelelı rész aláhúzandó.
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4. melléklet a 14/2014. (VI. 06.)
önkormányzati rendelethez
Díjszabás
Hirdetı-berendezés típusa

Kiskörúton belül

Kiskörúton kívül

1.

Hirdetıszekrény a) típusú

40 Ft/nap, de minimum 600 Ft

32 Ft/nap, de minimum 400 Ft

2.

Hirdetıszekrény b) típusú

32 Ft/nap, de minimum 400 Ft

25 Ft/nap, de minimum 300 Ft

3.

Megállító tábla

700 Ft/m2/hó

600 Ft/m2/hó

4.

Útbaigazító reklámtábla

25 Ft/nap, de minimum 400 Ft

19 Ft/nap, de minimum 300 Ft

5.

Plakáthenger

40 Ft/nap , de minimum 600
Ft/m2/hó

32 Ft/nap , de minimum 500
Ft/m2/hó

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Buczkó József képviselő úr kiment a teremből, Dr. Juhász Endre alpolgármester úr
pedig visszajött a terembe, így a testület 9 fővel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselő úr elmondta, még mindig probléma a tanyás ingatlanokról a
hulladék elszállítása. Ő azt javasolja, hogy helyezzenek el ezeken a területeken
hulladékgyűjtő edényeket.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a javaslat jó, de természetesen tárgyalást
igényel.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
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(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
15/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 35. § a)-g) pontjaiban, és a 39. § (2) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdés a) pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1), (3)-(4)
bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, a 8. §-ában és címében, 10.§ (1) - (2)
bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (2)-(3) bekezdésében, 15. §
(1), (3) és (5) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” kifejezés helyébe az
„ingatlanhasználó” kifejezés lép.
2. §
A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(2) A közterületek tisztántartásáról külön rendelet rendelkezik.”
3. §
A R. 5. § a helyébe a következı rendelkezés lép:
„5. § A közszolgáltatási szerzıdés tartalmazza:
a) a közszolgáltató kötelezettségeit,
b) az önkormányzat kötelezettségeit,
c) a szerzıdés módosításának, felmondásának feltételeit,
d) az irányadó jogszabályok meghatározását,
e) a szerzıdés keltét, szerzıdı felek aláírását és hivatalos bélyegzılenyomatát.”
4. §
A R. 11 .§ címe kiegészül az „és módja” szövegrésszel.
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5. §
A R. 12. §-a a következı (3)-(5) bekezdéssel egészül ki:
„ 12. § (3) Az üdülıövezetben a települési hulladék győjtésére 3 db 1100 literes konténer szolgál.
A győjtıedény helyének meghatározásakor figyelembe kell venni az üdülıingatlan
tulajdonosok igényeit, bejelentéseit.
(4) Az üdülıövezetben a (2) bekezdésben meghatározott határidı elıtt gondoskodni kell
a győjtıedények kihelyezésérıl, a téli idıszakban felhalmozódott hulladék
elszállításáról.
(5) Az üdülıövezetben a győjtıedények ürítése hetente történik. A (2) bekezdésben
meghatározott idıszakban a közterület-felügyelet ellenırzi a győjtıedények ürítését,
haladéktalanul jelzi az önkormányzat felé, amennyiben az ürítési idıpont elıtt az
összegyőjtött hulladék mennyiségére tekintettel a győjtıedények soron kívüli ürítése
szükséges.”
5. §
A R. 14.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„14.§ (1) Szüneteltethetı a közszolgáltatás igénybevétele azokon a lakáscélú ingatlanokon,
amelyeken folyamatosan legalább 90 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem
keletkezik.”
6. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba, és az azt követı napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a R. 4. § (5) bekezdése, és a R 1. §-ában, 2.§ (2)-és (2) bekezdésében, 2. § (3)
bekezdés a)-c) pontjaiban, 6. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, 6. § (2) bekezdés b)
pontjában, 8. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 8. § (4) bekezdésében a „szilárd” szövegrész.
.
Hajdúnánás, 2014. május 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. június 06.
Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a civil szervezetek
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; 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 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
16/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt
eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Hajdúnánás közigazgatási területén rendszeresen mőködı, az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló
2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetekre.
Az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos céljai
2. §
(1) Az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos célja a civil társadalom erısítése, a civil szervezetek
helyi társadalmi szerepvállalásának segítése, az önkormányzat és a civil szervezetek közötti partneri
viszony és munkamegosztás elımozdítása, valamint a civil szervezetek számára nyújtott támogatás
világossá, átláthatóvá és ellenırizhetıvé tétele.
(2) A támogatás céljára felhasználható elıirányzat összegét a képviselı-testület évente költségvetési
rendeletben állapítja meg.
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(3) Az önkormányzat a helyi civil tevékenység pénzügyi támogatására éves költségvetésében
keretösszeget különít el.
(4) Az önkormányzat éves költségvetésébıl a civil szervezetek támogatására e rendeletben meghatározott
alapelvek szerint nyújt támogatást.

Az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos önként vállalt feladatai
3. §
Az önkormányzat civil szervezetekkel kapcsolatos feladatai:
a) a civil szervezetek mőködési támogatása,
b) a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása, és
c) a civil szervezeteket érintı évfordulók, rendezvények támogatása.

Az önkormányzat által támogatott tevékenységek
4. §
Az önkormányzat által támogatott tevékenységek:
a) kulturális örökség helyi védelme;
b) a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása: kulturális tevékenység, hagyományırzés,
c) kiadványok támogatása;
d) egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, egészségmegırzés;
e) sport, ifjúsági ügyek, tömegsport, versenysport, látványsport; és
f) közremőködés a település közbiztonságának biztosításában, közrend, közbiztonság védelme.

A civilszervezetek támogatása
5. §
(1) A civil szervezetek számára támogatás vissza nem térítendı támogatásként, cél jelleggel, elszámolási
kötelezettséggel nyújtható, amelyet egyedi kérelem alapján lehet igényelni.
(2) A pénzügyi támogatás általános feltételei:
a) a tárgyévre vonatkozóan pénzügyi tervet kell benyújtani,
b) a kérelmezınek nincs lejárt köztartozása,
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c) a kérelmezı a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,
d) nincs folyamatban a kérelmezıvel szemben tartozás rendezésére, a szervezıdés megszőntetésére
irányuló, valamint törlés iránti eljárás, és
e) a kérelmezı rendezvényein a Hajdúnánás Városi Önkormányzatot támogatóként tünteti fel.
Az eljárás
6. §
(1) A civil szervezetek adott évi támogatásról az alábbiak (a továbbiakban: támogató) hozhatnak döntést:
a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a támogatások alapítványok közötti
felosztásáról, valamint a b)-d) pontban nem szabályozott esetkörökben,
b) a polgármester a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri keret erejéig,
c) a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága a
támogatások az egyesületek, sportkörök, klubok közötti felosztásáról, és
d) a (2) bekezdésben meghatározott esetben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottsága.
(2) Amennyiben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
tagja a döntéshozásból jogszabály alapján ki van zárva, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság hoz döntést a kérelemrıl a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Mővelıdési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérése mellett.
(3) A kérelmeket Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzıjéhez kell benyújtani papír alapon három
példányban.
(4) Hiánypótlásra a kérelmek benyújtási határidejét követı 15 munkanapon belül van lehetıség.
(5) A beérkezett kérelmeket a támogató a benyújtási határidıt követı 30 napon belül bírálja el.
7. §
(1) A kérelem elbírálásánál elınyt jelent:
a) az évente rendezett programok, rendezvények száma;
b) a programon, rendezvényen résztvevık száma; vagy
c) a megvalósításhoz a kérelmezı mekkora önerıvel rendelkezik.
(2) Az a kérelmezı részesül kedvezıbb elbírálásban, amelynek benyújtója legalább két éve mőködik, több
programot rendez, a programon többen vesznek részt.
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(3) A kérelemhez csatolandó mellékletek:
a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan;
b) a kérelmezı nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása;
c) a kérelmezı nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással elszámolt;
d) a kérelmezı nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a kérelmezıvel szemben
tartozás rendezésére, a szervezıdés megszőntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás;
e) a kérelmezı nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora önerıvel
rendelkezik;
f)

a kérelmezı nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzatot a
rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel;

g) civil szervezet alapdokumentumai;
h) a rendelet 1. mellékletében található közzétételi kérelem; és
i)

a rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat.

(4) A kérelemhez csatolandó mellékletek a 6. § (1) bekezdés b) pontja esetében:
a.

kérelem a megvalósítandó programra vonatkozóan;

b. a rendelet 1. mellékletében található közzétételi kérelem; és
c. a rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat.

A nyújtott támogatás felhasználása
8. §
(1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató
juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év december 31. napjáig felhasználni.
(2) A támogató a támogatás felhasználását és az errıl készült számadást ellenırzi.
(3) A pályázati támogatás felhasználására az önkormányzat támogatási megállapodást köt. A támogatás
összegének támogatott részére történı kifizetésére a támogatási megállapodást megkötését követıen
kerülhet sor.
(4) Az önkormányzat a támogatási megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(5) A támogatottnak az elállás közlésétıl számított 15 munkanapon belül a nyújtott támogatást vissza kell
fizetnie.
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A támogatással történı elszámolás
9. §
(1) A támogatott a támogatás összegével köteles a támogatónak legkésıbb a tárgyévet követı év
január 31-ig elszámolni. A pénzügyi elszámoláshoz szakmai és pénzügyi beszámolót kell mellékelni.
(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülı költségekrıl kiállított számlákkal
vagy szabályszerően kiállított számviteli bizonylattal, és számlaösszesítıvel történik.
(3) Amennyiben a támogatott határidıre a pénzügyi elszámolási, valamint a szakmai és pénzügyi
beszámoló benyújtási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a támogatás teljes összegét, a
támogató elszámolást felülvizsgáló döntésében elıírt határidıig, de legkésıbb tárgy évet követı év
március 10-ig visszafizetni.
(4) Amennyiben a támogatott pénzügyi elszámolásából az állapítható meg, hogy a támogatást nem
rendeltetésszerően használták fel, úgy a támogatott köteles a támogatás nem rendeltetésszerően
felhasznált részét a tárgyévet követı évben, a támogató elszámolást felülvizsgáló döntésében elıírt
határidıig, de legkésıbb tárgy évet követı év március 10. napjáig visszafizetni.
(5) Amennyiben a támogatás odaítélését követıen megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a
támogatás igénybevételére, úgy a (3) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni.
(6) Amennyiben a támogatott a számára odaítélt támogatást egészben vagy részben nem kívánja
felhasználni, úgy ezt a szándékát köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási megállapodás
módosítását kezdeményezni. Ebben az esetben a támogatott a fel nem használt támogatás összegét a
támogatási megállapodás módosítását követı 15 munkanapon belül, de legkésıbb a támogatás
felhasználására elıírt határidıig köteles visszafizetni.
10. §
(1) A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás szöveges részletezése, magyarázata, melyben ki kell
térni a támogatott mőködés, tevékenység, program, rendezvény teljes költségvonzatának
ismertetésére, a rendelkezésre álló önerı részletezésére, valamint a támogatás felhasználására.
(2) A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettség teljesítésérıl
szóló értékelést, az elért eredményeket.
(3) A szakmai beszámolót az alábbi elemekkel kell elkészíteni:
a) A szervezet megnevezése, címe (székhely, telefon, internetes oldal, e-mail cím), vezetıjének neve,
elérhetısége (különös tekintettel, ha változás történt a fenti adatokban).
b) A szervezet fı tevékenységének megnevezése.
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c) Az önkormányzati támogatás a tárgyévet megelızı évi és tárgyévi mértéke a támogatást igénybe
vevı szervezet éves költségvetéséhez viszonyítva.
d) A támogatott tevékenység/ program végrehajtásának eredménye, vagy – amennyiben még nem,
vagy részben valósult meg – eddigi tapasztalatai, teljesíthetıségének lehetıségei. (A megjelölt
célokat sikerült-e a várakozásoknak megfelelıen teljesíteni, és ehhez mennyiben járult hozzá az
önkormányzat támogatása).
e) A támogatott tevékenység/ program közvetlen résztvevıinek száma, és az összes érintett becsült
száma.
f) A támogatott tevékenység/ program jellege (szők közösséget érint, a lakosság széles rétegét érinti,
a község egészét érinti, több települést is érint, stb.).
g) A támogatott tevékenység/program egyszeri, vagy több évben is megismételhetı, megvalósítható.
h) Jövıbeni tervek, célok rövid leírása, azok megvalósításának lehetıségei.(Milyen saját, pályázati és
egyéb források állnak jelenleg és elıreláthatóan a jövıben rendelkezésre.) és
i) Egyéb tapasztalatok, vélemények, fontosnak tartott információk.
Értelmezı rendelkezések
11. §
E rendelet alkalmazásában:
a) civil szervezet: Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület-a párt kivételével- valamint
Alapítvány
b) civil szervezet alapdokumentumai: létesítı okirat (alapszabály vagy alapító okirat) bejegyzı
bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.
c) elszámolás: A civil szervezet e rendelet 5.§ (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában akkor tett eleget
elszámolási kötelezettségének, ha:
ca) a 9. § (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint elszámolást nyújtott be és
cb) a fel nem használt támogatást a 9. § (6) bekezdése szerint visszafizette és
cc) a 9. § (1) és 10.§ (1)-(2) bekezdés szerinti szöveges beszámolókat nyújtott be és
cd) a támogató a beszámolóját elfogadta vagy
ce) nem rendeltetésszerően felhasznált összeget a 9. § (4) bekezdése szerint visszafizette vagy
cf) a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a 9.§ (5) bekezdése szerint visszafizette vagy
amennyiben nem nyújtott be elszámolást, vagy azt késve nyújtotta be, de a 9. § (3)
bekezdésében foglaltaknak eleget tett.
Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2014. június 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 27. § a) pontja.
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Hajdúnánás, 2014. május 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. május 30.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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1. melléklet a 16/2014. (V. 30.)
önkormányzati rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérıl
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselıjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselıjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevı szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt
szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minısülök döntés-elıkészítınek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye
beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………
………………………………………………………………………………..……………….…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselı vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselı, országgyőlési és az európai parlamenti képviselı, polgármester, alpolgármester,
fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselı, helyi önkormányzat
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képviselı-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés
d) pont alá nem tartozó - vezetıje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés elıkészítıként közremőködı, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem
minısül döntés-elıkészítınek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselı.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelıszülı, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c)
pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelıszülı, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezetı tisztségviselıje
o az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje,
o vagy társadalmi szervezet ügyintézı, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés elıkészítıként közremőködı szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselı, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselı, országgyőlési és az európai parlamenti képviselı, polgármester, alpolgármester,
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fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselı, helyi önkormányzat
képviselı-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d)
pont alá nem tartozó - vezetıje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelıszülı, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbıl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetıen. A nyilatkozatban szereplı adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt:

Aláírás/Cégszerő aláírás
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2. melléklet a 16/2014. (V. 30.)
önkormányzati rendelethez
NYILATKOZAT
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, vagy érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselıjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselıjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevı szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, vagy a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbıl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön őrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerő aláírás

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

286

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Holding Zrt. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a Zrt. 2013. évi
mérlegének jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester (a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatójának
beszámolója alapján)
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.)
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató összefoglalta az előterjesztést.
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 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Tóth Imre) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

157/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja,
a Zrt. 2013. évi mérleg szerinti eredményét a Felügyelő Bizottság beszámolója alapján
jóváhagyja és elrendeli annak eredménytartalékba történő helyezését.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Holding Zrt.
vezérigazgatóját értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
egészségügyi szolgáltatók 2013. évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Beszámoló

egyes
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A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, a bizottsági ülésen részletesen átbeszélték ezt a
napirendet és arra jutottak, hogy helyes döntést volt átállni a központi ügyeleti
rendszerre, nagyon jól működik.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, hogy az ügyeleti rendszer összes
résztvevőjével történjen egyeztetés a zavartalan működés összehangolása érdekében.
Az egyeztetés lebonyolítására az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülését javasolja.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, támogatja a javaslatot és felkérte a
szakbizottság elnökét, hogy gondoskodjon az egyeztetés megszervezéséről.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, a
beszámolóban foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.)
A képviselő-testület a beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

158/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Közhasznú Nonprofit Kft, Fizio-M. Egészségügyi Kft., valamint Józsiné Gimesi Andrea
vállalkozó gyógytornász 2013. évi egészségügyi tevékenységéről szóló beszámolóit
megismerte és azokat elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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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 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

159/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) alapító
okiratát a melléklet szerinti egységes szerkezetben, az alábbi módosítással fogadja el:
•

A „2. Székhelye, Telephely” pontból az alábbi szövegrész törlésre kerül:
„4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám”

Ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 64/2014. (III. 27.) számú
Képviselő-testületi Határozattal jóváhagyott alapító okirata hatályát veszti.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Hajdúnánási Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előterjesztés

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.)
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A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

160/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Hajdúnánási Óvoda
(4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám) intézményvezetőjének, az intézmény alkalmazotti
közösségének, óvodaszékének és szülői szervezetének az átszervezésről alkotott előzetes
véleményét, Hajdúnánási Óvoda 2014. szeptember 1-jétől hatályos alapító okiratát a melléklet
szerinti egységes szerkezetben, az alábbi módosításokkal fogadja el:
−

Az Alapító okirat „3. Székhelye” pont törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép:
„3. Feladatellátás helyei:
3.1. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.

3.2. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Kasza utca 3.
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 17-21.
4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24.
4080 Hajdúnánás, Attila utca 26.
4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti utca 1.”

−

Az Alapító okirat „4. Telephelyei” pont törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép:
„4. Intézményegységek megnevezése:

Hajdúnánási
Óvoda
Gesztenyevirág
Intézményegysége
4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.
Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc Intézményegysége
4080 Hajdúnánás, Kasza utca 3.
Hajdúnánási Óvoda Szivárvány Intézményegysége
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 17-21.
Hajdúnánási Óvoda Gyermekkert
Intézményegysége
4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24.
Hajdúnánási Óvoda Napsugár Intézményegysége
4080 Hajdúnánás, Attila utca 26.
Hajdúnánási Óvoda Hétszínvirág
Intézményegysége
4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti utca 1.”

−

Az Alapító okirat 5. pontjából a „Gazdálkodási besorolása” pont törlésre kerül.
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−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” első bekezdéséből „a nevelési
programjában” szövegrész törlésre kerül és helyébe „az óvodai nevelési programban” szövegrész
kerül.

−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” első francia bekezdéséből a
„8 éves korig” szövegrész törlésre kerül és helyébe „a tankötelezettség kezdetéig” szövegrész
kerül.

−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” második bekezdéséből az
„iskolai” szövegrész törlésre kerül és helyébe az „óvodai” szövegrész kerül.

−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” hatodik francia bekezdéséből az
„autizmus spektrum zavarral küzd” szövegrész törlésre kerül és helyébe az „autizmus spektrum
zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek” szövegrész kerül.

−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” negyedik bekezdéséből
„a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján: sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.” szövegrész törlésre kerül.

−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” ötödik bekezdéséből az „ingetrált” és
„vagy a nevelési tanácsadó véleménye” szövegrész törlésre kerül.

−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” nyolcadik francia bekezdésében
található „környezeti nevelés” szövegrész törlésre kerül.

−

Az Alapító okirat 6. pontjában található „Alaptevékenység” az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Integrációs felkészítés óvodafejlesztő program.”

−

Az Alapító okirat 6. pontjából az „Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása” és a „Szakfeladat száma, megnevezése” szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„Kormányzati funkció:
kor.funk.

megnevezés

091110 Óvodai
feladatai

nevelés,

ellátás

szakmai
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091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai
nevelésének,
ellátásának
szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés”
−

Az Alapító okirat 6. pontjából az alábbi szövegrész törlése kerül:
„Szabad kapacitás kihasználása érdekében
végzett alaptevékenységek:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása”

−

Az Alapító okirat 7. pont „Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám” pontjában az
„500 fő” szövegrész törlésre kerül és a helyébe „520 fő” szövegrész lép.

−

Az Alapító okirat 7. pont „Indítható óvodai csoportok száma” pontjában a „20 csoport”
szövegrész törlésre kerül és a helyébe a „21 csoport” szövegrész lép.

−

Az Alapító okirat „8. Intézményegységek megnevezése” pontja és az alábbi szövegrész törlésre
kerül:
„Eszterlánc Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.
1. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 17-21. sz.
Hétszínvirág Óvoda
4080 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz.
7. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24 sz.
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.”

−

−

Az Alapító okirat „9 Illetékessége, működési köre” pontjában a „Város” szövegrész törlésre kerül
és helyébe a „város” szövegrész lép.
Az Alapító okirat „10. Alapítás éve: 1998.” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„9. Alapítás ideje:
Jogelőd szerv neve és székhelye:

1991. 12. 02.
Hajdúnánás Alapfokú Okt. Int. Gazd. Ellátó
Szervezete
4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 9.”
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−

Az Alapító okirat „11. Alapító szerv neve és székhelye” pontjából a „szám” szövegrész törlésre
kerül.

−

Az Alapító okirat „12. Fenntartó szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1. sz.” szövegrészből a „Képviselőtestülete” szövegrész törlésre kerül.

−

Az Alapító okirat „13. Irányító szerv neve és székhelye” pontjából a „sz.” szövegrész törlésre
kerül.

−

Az Alapító okirat 14. „Felügyeleti szerv neve, székhelye:” pontja és a „Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete 4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 1. sz.” szövegrész törlésre
kerül.

−

Az Alapító okirat „17. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony” pontjában az
első és második francia bekezdés törlésre kerül és helyébe az alábbi szövegrész lép:

−

−

közalkalmazotti
jogviszony
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint,

−

munkaviszony a munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény szerint”

Az Alapító okirat „20. Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” pontja törlésre kerül és helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.,
3262 hrsz. (alapterülete: 7566 m2 az iskolával együtt, az óvoda alapterülete: 2958 m2)
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 17-21.,
3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2)
4080 Hajdúnánás, Kasza utca 3.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2)
4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti utca 1.,
6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az iskolával együtt, az óvoda épület: 226 m2)
4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24.,
2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2)
4080 Hajdúnánás, Attila utca 26.,
3841. hrsz. (alapterülete: 1940 m2)
4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12.
3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)”
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−

Az Alapító okirat 9-20. pontjainak számozása 8-18. pontra változik.

Ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 548/2012. (XII. 21.) számú
Képviselő-testületi Határozattal jóváhagyott, 2013. január 1. napjával hatályos alapító okirata hatályát
veszti.
Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 30.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minőségének Javításáért
(Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám) társulási megállapodásának módosításáról
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 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

161/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 88. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió
Ivóvíz-minőségének Javításáért (Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám) társulási
megállapodás módosítását tartalmazó, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási
megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 30.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Regionális Hulladéklerakó Telep Telephely bővítéséről
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 elmondta, hogy az előterjesztéshez plusz határozati
javaslat került kiosztásra.
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 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

162/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított
hatáskörében eljárva megtárgyalta a „Telephely bővítése a Regionális Hulladéklerakó
Telephez kapcsolódóan” című előterjesztést és önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati rendelet 8. §
(1) bekezdése és a 17.§ (3) bekezdés alapján az alábbi döntést hozza:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat a hajdúböszörményi 01329/4 hrsz-ú hulladékkezelő
telep bővítése céljából meg kívánja vásárolni a 01329/3 hrsz-ú 6 ha 2250 m2 területű erdő
és szántó művelési ágú ingatlan 1370/10000 tulajdoni illetőségét azzal, hogy a ingatlan
vételárának teljes összegét, valamint az ingatlan művelés alóli kivonásának költségét a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (4420 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. sz.)
finanszírozza.
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Az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződést jóváhagyja.
A megszerzett tulajdont az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja be.
A Képviselő-testület felkéri az Ábrók & Horogh Ügyvédi Irodát, hogy a tulajdonjog
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez a Képviselő-testület jelen határozatát nyújtsa be a
Járási Földhivatalhoz.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatát küldje meg az Ügyvédi Iroda és a
Társulás elnöke részére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 15.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal,
1 fő (Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot:

163/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (4420 Hajdúböszörmény,
Radnóti u. 1. sz.) a mellékelt megkötni kívánt pénzeszköz-átadási megállapodást
megismerte, és azt jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 5.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti fecskeház lakásai pályázati feltételrendszerének
meghatározására
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.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a bizottsági javaslatok adhatnak egy
szempontrendszert, de a rendelet-tervezet kidolgozása még csak folyamatban van.
Valamint figyelembe kellene venni a Szociális Kerekasztal véleményét is.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, támogatja alpolgármester úr javaslatát.
(Török István képviselő úr kiment a teremből, Buczkó József képviselő úr pedig
visszajött a terembe, így a testület 9 fővel folytatta tovább a munkát.)
Oláh Miklós képviselő úr elmondta, nem most kell erről vitát nyitni, hiszen a
bizottsági javaslatokból is látszik, hogy ők sincsenek minden kérdésben azonos
nézőponton. Azt javasolta, hogy a hosszabbítás lehetősége maradjon, csak pontosan
határozzák meg a méltányolható eset fogalmát. Másik javaslata, hogy a bekerülés
feltételeként meghatározott összeg esetében, csak egy összeg szerepeljen.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a bizottsági üléseken kell erről részletesen
vitát nyitni majd, és a javaslatok alapján a testület elé A, B és C variáns fog kerülni,
amelyek alapján kompromisszumos döntés születhet.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, a Szociális Kerekasztal keretében lezajlott
egyeztetésen igen fontos és megfontolandó javaslatok hangzottak el. Ő is azt javasolja,
hogy a bizottsági üléseken vitassák meg részletesen ez a rendelet-tervezetet.
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 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

164/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2014. (III. 27.) számú
Képviselő-testületi Határozat végrehajtásaként az alábbiak szerint határozza meg a
Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti ingatlan fecskeházként történő hasznosításához a
javasolt pályázati feltételeket:
•
A lakások 5 éves időtartamra legyenek bérelhetőek, mely egyszeri alkalommal
legyen meghosszabbítható 2 évre, különösen méltányolható esetben.
•
Lakás-előtakarékossági programban való részvétel legyen előírás. A
lakástakarékpénztári havi minimális elfogadható befizetés 20-25 eFt/hó
összegben kerüljön meghatározásra.
•
A pályázónak legalább egy évvel a pályázat beadása előtt nem volt
beköltözhető lakás tulajdona, vagy 50 %-nál nagyobb tulajdonrésze.
•
Ne legyen feltétel az, hogy a pályázó hajdúnánási állandó lakos, de élvezzen
előnyt, ha igen. A pályázónak vállalnia kell, hogy legalább 10 évig
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•
•

Hajdúnánáson fog élni állandó lakosként. Ez a feltétel ne vonatkozzon a
fegyveres szervek hivatásos állományának tagjaira.
Legfeljebb 40 éves házastársi, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban élők
pályázhassanak.
A gyerekek száma a pontozásnál legyen előny, de ne legyen feltétel.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére
– a bizottsági javaslatok figyelembe vételével – terjessze elő az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati
Rendeletet fecskeház bérbeadására vonatkozó módosítását.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 26.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a HajdúBihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Tóth Imre képviselő úr kiment a teremből, így a testület 8 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 bizottság által
javasolt „B” változat szerint.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát a „B” változat szerint 7 igen
szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

165/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete élve a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése és a (4) bekezdés h) pontja alapján biztosított
véleményezési jogával, a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői
(főigazgatói) állására pályázó Horváthné Ladányi Kornélia és Dr. Bartháné dr. Kmetty Éva
vezetési programját megismerte.
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A képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői
állására Dr. Bartháné dr. Kmetty Éva pályázó pályázatát tartja alkalmasnak a szakszerű
és jogszerű intézményi működés biztosítására, a szakmai munka továbbfejlesztésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni
Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) igazgatója, Pappné Gyulai Katalin
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 06.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
polgármester részére költségátalány megállapítására
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

Előterjesztés

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Szólláth Tibor polgármester úr és Szabóné Marth Éva képviselő asszony távozott az
ülésről és annak vezetését átadta Dr. Juhász Endre alpolgármester úrnak, valamint
Török István képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 7 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot, a bizottság által javasolt 30%-os
mértékkel kiegészítve szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a költségátalány
mértéke 30% legyen, 6 igen szavazat és 1 tartózkodás (Dombi György) mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

166/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szólláth Tibor polgármester részére
a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján
2014. május 7-től havi illetménye 30 %-ának megfelelő mértékű költségátalányt állapít
meg.
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A képviselő-testület az átalány összegét az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri az alpolgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Határidő: 2014. május 31

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Csiha
Győző Tehetséggondozó Alapítvány létrehozására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ő nem javasolja, hogy az
önkormányzat alapító tagja legyen az alapítványnak, de természetesen támogatja az
előterjesztést.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr arról beszélt, hogy valóban nem lenne szerencsés alapító
tagként részt venni az alapítványban. Javasolta, hogy a határozati javaslat szövegéből
kerüljön ki az erre vonatkozó szövegrész.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, egyetért a javaslattal és ennek
megfelelően teszi fel majd a határozati javaslatot szavazásra.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta azzal, hogy az
„alapító tagként” szövegrész kikerül annak szövegéből.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosítással
7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

167/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csiha Győző Tehetséggondozó
Alapítvány létrehozását, annak céljait elviekben támogatja.
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A képviselő-testület Csiha Tamás és a Hajdú Gabona Zrt. szándékától függően az
alapítvány működésében támogató szervezetként részt kíván venni.
A képviselő-testület a támogatás összegét minden évben az önkormányzat adott évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó, valamint az alapítvány létrehozásához
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
Európai Mobilitási Hét-hez történő csatlakozás lehetőségéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

168/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a XII. Európai
Mobilitási Hét 2014. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő programsorozatához.
A képviselő-testület az alábbi intézkedés(ek) előkészítését, megvalósítását határozza el:
1.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat a megvalósítás alatt álló pályázatával a
környezetbarát közlekedési módokat előnyben részesíti a személygépkocsi
használatával szemben.
 Ezen intézkedés biztosítja a közösségi közlekedés térnyerését (járdaszélesítés,
új autóbusz-öböl kialakítása.)
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2.)

„A mi utcánk, a mi jövőnk!” rendezvény keretében egy teljes napra kialakít az
önkormányzat
egy, vagy több közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros
és közösségi közlekedés számára (a lezárás javasolt időtartama: a reggeli
munkakezdés előtt egy órával kezdődik és a munkaidő vége után egy órával
fejeződik be).
 Ezen Autómentes nap 2014. szeptember 22-én kerül megrendezésre.

Felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntése alapján a 2014. évi KARTA aláírására,
valamint a szükséges intézkedés(ek) megtételére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. június 30.
– a KARTA aláírására
2014. szeptember 22. – a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális Gondozási
Központja kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy 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:

169/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
11. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 14. szám alatti ingatlan tárgyában a határozat mellékletét képező haszonkölcsön
szerződést köti a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és Szociális
Gondozási Központtal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 12. szám) a
TIOP 3.4.2-11/1-2012-0274-es pályázat megvalósításának időtartamára.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség Idősek Otthona és
Szociális Gondozási Központja intézményvezetőjének értesítéséről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31.
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Száma:
HASZONKÖLCSÖN SZERZİDÉS - TERVEZET

mely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat (székhelye: 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám, statisztikai számjele: 15728348-8411-321-09, adószáma: 15728348-2-09,
képviselıje: Szólláth Tibor polgármester) mint haszonkölcsön adó (a továbbiakban:
Kölcsönadó), másrészrıl
aHajdúnánási Református Egyházközség Idısek Otthona és Szociális Gondozási
Központja (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 12. szám, képviselıje: Gacsályi Gábor
intézményvezetı) mint haszonkölcsön vevı (a továbbiakban: Kölcsönvevı) között alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1. Kölcsönadó tulajdonát képezi a hajdúnánási 2892 helyrajzi számú, természetben a 4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám alatti 554 m2 alapterülető ingatlan.
2. A Kölcsönadó Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének …/2014. (V.
29.) számú Határozata alapján a Kölcsönvevı részére ingyenes használatába adja az 1.
pontban megjelölt ingatlant.
3. Az 1. pontban körülírt ingatlan használati joga a Kölcsönvevıt 2014. ……………
napjától ……………………….. napjáig, mindösszesen 6 hónap idıtartamra illeti meg.
4. A haszonkölcsön idıtartama alatt Kölcsönvevıaz épület üzemeltetésével kapcsolatos
költségeket a szolgáltatók által kiállított számla alapján köteles megfizetni.
5. Kölcsönvevı a 1. pontban megjelölt ingatlant harmadik személy használatába a
Kölcsönadó elızetes, írásos engedélye nélkül nem adhatja, és egyéb tevékenységre nem
használhatja. Ezen kötelezettségek megszegése esetén a Kölcsönadó a szerzıdést azonnali
hatállyal felmondhatja.
6. Kölcsönvevı a használatába vett ingatlan mőködtetését saját felelısségére végzi. A
szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi
munkálat elvégzésének kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történı viselése
Kölcsönvevıt terhelik.
7. A használat fennállása alatt a Kölcsönvevı köteles a dolgot rendeltetésszerően használni,
saját költségén fenntartani és állagát megóvni, és felelıs minden olyan kárért, amely
rendeltetésellenes vagy szerzıdésellenes használat következménye. A Kölcsönvevı
köteles bármely váratlan eseményrıl a Kölcsönadót azonnal tájékoztatni.
8. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen haszonkölcsön szerzıdést bármelyik
fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idı biztosításával
jogosult felmondani. A haszonkölcsön megszőnése vagy megszüntetése esetén a
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Kölcsönvevı köteles az ingatlant rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban
Kölcsönvevı részére kiürítve visszaadni.
9. Szerzıdı felek kijelentik, hogy a jelen haszonkölcsön szerzıdésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
Szerzıdı felek, illetve képviselıik jelen haszonkölcsön szerzıdést elolvasták, megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írták alá.
Hajdúnánás, 2014. …………………

_____________________________________ ____________________________________
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Hajdúnánási Református Egyházközség
képviseletében
Idısek Otthona és Szociális Gondozási Központja
Szólláth Tibor polgármester
képviseletében
Kölcsönadó
Gacsályi Gábor intézményvezetı
Kölcsönvevı

Elıttünk mint tanuk elıtt:
1)__________________________________
név

2)___________________________________
név

____________________________________
lakcím

___________________________________
lakcím

___________________________________
szig.szám

___________________________________
szig.szám

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Molnár Miklós
(4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/27. szám alatti lakos) 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.)
(Tóth Imre képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 8 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

170/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
7. § (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Molnár Miklós 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1.
III/27. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Irányi u.
1. szám alatti 14 m2 alapterületű 10. számú garázsra vonatkozó bérleti szerződését 6 éves
határozott időtartamra, 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja, bérleti díj tekintetében
320,-Ft+ÁFA/m2/hó összeget határoz meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 13.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Borbélyné Takács Krisztina (1138 Budapest, Bodor u. 3/C/4/4.) 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.)
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy az értékbecslő által
meghatározott ár 19.5 millió forint.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr azt kérdezte, ha eddig vásárolni akart az önkormányzat,
akkor most miért akar eladni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr válaszában elmondta, az eladással a bevételek
növelése a cél.
Dombi György képviselő úr azt kérdezte, hogy a becsült árról értesült-e már a
kérelmező.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a kérelmező nem tud róla, de az
ingatlan meghirdetése nem jelent költséget az önkormányzat számára.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
előterjesztésben foglalt határozati javaslat „A” változatát a 19,5 millió forinttal
kiegészítve szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát 5 igen,
1 nem (Oláh Miklós) szavazat és 1 tartózkodás (Török István) mellett, 1 fő (Tóth Imre)
nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

171/2014. (V. 29.) 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 versenytárgyalásos pályázati eljárás során kívánja
értékesíteni az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 1592/20 helyrajzi számú
kivett beépítetlen terület megnevezésű 5816 m2 alapterületű ingatlant 19.500.000,- Ft
kiinduló licitár meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező Borbélyné Takács Krisztina értesítéséről, a
pályázati felhívás megjelentetéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 12. – a pályázati felhívás megjelentetése
2014. július 14. – az adásvételi szerződés megkötése

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI
közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal, 1 fő
(Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

172/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat
mellékletét képező közszolgáltatási szerződést köt a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.) szám.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 30.
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI
SZERZİDÉS
amely létrejött egyrészről HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., képviseletében: Szólláth Tibor
polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat),

HAJDÚNÁNÁSI GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
másrészről

az

(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., képviseletében: Herter Gyula ügyvezető,
a továbbiakban: Nonprofit Kft.) szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő
feltételek szerint:

1.) Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a 108/2004 (V. 27.) számú
Képviselő-testületi határozattal elfogadott, 2004. június 1.napján kelt Alapító Okirattal
megalapította a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú
Társaságot (mint jogelőd gazdasági társaságot.)
A Nonprofit Kft. alapító okirata 2014……………………. napjával módosításra került
annak érdekében, hogy a társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Civiltv.) szerinti közhasznú jogállást megszerezhesse.
A jelen közszolgáltatási szerződés megkötésének a célja az, hogy a Civiltv. szerinti
nyilvántartásba vételhez szükséges közszolgáltatási szerződés a felek között érvényesen
létrejöjjön, és ezáltal a Nonprofit Kft. jogszerűen megszerezhesse a Civiltv-ben
szabályozottak szerinti közhasznú jogállást.
2.) A Nonprofit Kft. 2014. …………………. napjával módosított alapító okirata tartalmazza
a Nonprofit Kft. által ellátott azon közfeladatok felsorolását, amely tevékenységek ellátása
érdekében az Önkormányzat által nyújtandó támogatást a Nonprofit Kft. és a helyi
önkormányzat között létrejövő éves támogatási szerződés tartalmazza.
Támogatás nyújtására az Önkormányzat részéről azért van szükség, mert a Nonprofit Kft.
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végezhet
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./.
3.) A fentiek előrebocsátása után szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényhez kapcsolódóan a
Nonprofit Kft. a következő közfeladatokat végzi:

A társaság
közhasznú
tevékenységei
1. Idősek,
fogyatékosok
szociális ellátása
bentlakás nélkül

Közfeladat
megnevezése

szociális,
gyermekjóléti
szolgáltatások és
ellátások

Jogszabályhely

A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
88.10
2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pont

szociális,
2. Gyermekek
napközbeni ellátása gyermekjóléti
szolgáltatások és
ellátások

A Magyarország helyi
88.91
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pont

szociális,
gyermekjóléti
szolgáltatások és
ellátások

A Magyarország helyi
88.99
önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pont

3. M.n.s. egyéb
szociális ellátás
bentlakás nélkül

TEÁOR
'08 szám

4.) Az Önkormányzat a fenti 3.) pontban foglalt közfeladatok ellátása érdekében pénzbeli
juttatás formájában támogatást nyújt a Nonprofit Kft. részére, amely támogatás
összegét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében rögzíti a
Nonprofit Kft. elfogadott éves üzleti terve alapján.
5.) Mivel az éves támogatás mértékéről tárgyév január 1. napjáig a szerződő felek között a
megállapodás nem jön létre, az új megállapodás megkötéséig az Önkormányzat az előző
évi támogatás összegének időarányos részletét köteles a Nonprofit Kft. javára
támogatásként átutalni.
6.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 4.) pontban meghatározott támogatás banki
átutalásának részletes szabályait a 2.) pont szerinti támogatási szerződésben rögzítik.
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7.) Az Önkormányzat jogosult az általa nyújtott támogatás időközi felhasználását ellenőrizni.
A Nonprofit Kft. a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévre vonatkozóan szakmai és
pénzügyi beszámolót készít, amelyet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete elé terjeszt a következő év május 31. napjáig.
./.
8.) A jelen közszolgáltatási szerződés a Nonprofit Kft-nek a Civiltv. szerinti közhasznú
nyilvántartásba vételének napjával lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre.
9.) Bármelyik fél jogosult a jelen közszolgáltatási szerződést a másik félhez intézett
írásbeli egyoldalú jognyilatkozatával, 3 (három) hónapos határidővel megszüntetni
(rendes felmondás).
10.) Az Önkormányzat jogosult a jelen közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal
felmondani, ha a Nonprofit Kft. a jelen megállapodás 3.) pontjában foglalt közfeladatok
folyamatos ellátására vonatkozó kötelezettségét bármilyen okból nem teljesíti.
11.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felek között bármely kérdésben
vita merül fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében bármely fél
egyeztetést kezdeményezhet a jelen szerződésben foglalt valamely igényének
érvényesítése végett. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy felek
jogosultak igényüket polgári peres úton, bíróság előtt érvényesíteni. A peren kívül nem
rendezhető vitás kérdések eldöntésére felek a perre egyébként hatáskörrel bíró,
Hajdúböszörményi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
12.) Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés módosítására csak írásbeli
alakban kerülhet sor, és a jelen megállapodásban foglalt valamennyi jognyilatkozat is csak
írásbeli alakban tekinthető érvényesen megtettnek.
13.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen közszolgáltatási szerződésben nem rögzített
kérdésekben a hatályos Ptk., a Civiltv., valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.) Szerződő felek rögzítik, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
…../2014. (…………...) számú határozatával döntött a jelen közszolgáltatási szerződést
megkötéséről.
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Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.
Hajdúnánás, 2014. ……………………..

…………………………………….
Hajdúnánás Városi
Önkormányzat
(képviseletében:
(Szólláth Tibor polgármester)

……………………………………..
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
(képviseletében:
Herter Gyula ügyvezető)

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Balázstelki Iskola megvásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a bizottság javaslatának megfelelően
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatának megfelelően 7 igen szavazattal, 1 fő (Oláh Miklós) nem vett
részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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173/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy meg kívánja
vásárolni Daróczi Balázs 4080 Hajdúnánás, Petőfi u. 33. szám alatti lakos tulajdonában
lévő, a hajdúnánási 0536/2 helyrajzi számú kivett általános iskola megnevezésű 9032 m2
alapterületű ingatlant, annak minden ingóságával együtt 14.000.000,- Ft vételáron.
Az önkormányzat
szerint:
2014-ben
2015-ben
2016-ban

a vételárat három részletben fizeti meg az eladó részére az alábbiak
2 millió forintot,
6 millió forintot,
6 millió forintot.

A 2014-ben esedékes vételárrész fedezete a 2014. évi költségvetésében az ingatlanvásárlás
céljára elkülönített keret. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan
megvásárlásához szükséges további 12 millió forintot az önkormányzat 2015. és 2016. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 20.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Nánás-Therm Kft. 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Rozgonyi Attila ügyvezető kiegészítette és összefoglalta az előterjesztést.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselő úr elmondta, hogy a melléklet nem került kiosztásra, azt is
szeretné megismerni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, amennyiben a testület szeretné
ügyrendi szünetet rendel el és kiosztják számukra a mellékletet, hogy átnézhessék.
Ezután szavazást rendelt el az ügyrendi szünetről.
A szavazásban 8 fő vett részt.
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A képviselő-testület az ügyrendi szünet tartását 7 igen szavazattal, 1 fő (Török István)
nem vett részt a szavazásban, elfogadta.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr az ügyrendi szünetet követően ismét
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselő úr azt kérdezte, hogy áll a geotermikus pályázat.
Tanyi Bertalan elmondta, a pályázat elbírálása még nem történt meg, még mindig a
döntésre várnak.
Oláh Miklós képviselő úr arról beszélt, hogy amíg nem kerül a pályázat elbírálásra
addig bizakodni kell. Azt kérdezte, nem jelent-e problémát, hogy a mérleg kiadást is
tartalmaz, így a jegyzett tőke alá csökken a saját tőke összege.
Török István képviselő úr azt kérdezte, mivel elhúzódik a projekt az elbírálás miatt,
elegendő lesz-e a tervezett összeg a műszaki tartalom kivitelezésére.
Tanyi Bertalan elmondta, ez a beszállítóktól és az euró árfolyamtól függ, de egyelőre
azt látják, hogy a projektben tervezett költségek tarthatóak.
Rozgonyi Attila ügyvezető Oláh Miklós képviselő úrnak adott válaszában elmondta,
ez az 500 ezer forint körüli kiadás nem okoz problémát a Kft. működésében.
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 első határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

174/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás-Therm Beruházó és
Energetikai Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 2013. évi előtársasági
mérlegbeszámolóját, eredmény-kimutatását és annak kiegészítő mellékletét megismerte és
elfogadásra javasolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Kft. ügyvezető igazgatóját
értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 31.
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A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

175/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás-Therm Beruházó és
Energetikai Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) 2013. évi
mérlegbeszámolóját, eredmény-kimutatását és annak kiegészítő mellékletét megismerte és
elfogadásra javasolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Kft. ügyvezető igazgatóját
értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. május 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
Mivel több napirendi pont nem volt Dr. Juhász Endre alpolgármester úr
megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, a Vörösmarty utca 30. szám előtt megsüllyedt a
járda.
Oláh Miklós képviselő úr azt kérdezte, hogy a Segítő Kezek szolgálat valóban
megszűnik-e. Másik kérdése, hogy a Hőforrás utcán mikor lesz befejezve az út,
legalább az útalap, mert csak az úttükör lett kialakítva.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, az önkormányzat a Családsegítő Szolgálat kertében
vett részt a Segítő Kezek projektben, amely 100%-os támogatottságú volt, azonban a
projekt május 30-án megszűnt. Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében még két
hónapig, június 1-től július 31-ig még tudja finanszírozni ezt a szolgáltatást, azt
követően pedig majd megvizsgálják a folytatás lehetőségét.
Tóth Imre képviselő úr azt kérdezte, van-e a Lidl előtt kuka, mert az utcában lakók
panaszkodnak, hogy sokan szétszórják a szemetet. Jelezte, hogy a Móricz Pál utcán
nagyon gazos a játszótér, rendbe kellene tenni.
Török István képviselő úr jelezte, hogy a Keleti főcsatornánál a polgári utcától
Görbeháza felé igaz összeszedték a szemetet, de a zsákokat ott hagyták. Megkérdezte,
mikor kerülnek ezek a zsákok elszállításra.
Dombi György képviselő úr azt kérdezte, lesz-e karbantartás a dűlőutakon.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr válaszában elmondta, jelenleg nincs tudomása a
dűlőutak karbantartására irányuló projektről, tudják, hogy ezen utak állapota
renoválást igényel. Török képviselő úrnak pedig elmondta, utána kérdeznek a
szemétszállításnak.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános
ülését du. 17 óra 13 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

