JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus
28-án - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Oláh Miklós, Ötvös
Attila képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradtak: Dr. Juhász Endre
alpolgármester, Kovács Zsolt, Tóth Imre, Török István és Dombi György képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Kissné Barta Piroska
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Kiss György a Közgazdasági
Iroda irodavezetője, Fülöpné Baráz Judit szociális csoport csoportvezetője, Gélák Pál
pályázatkezelési csoportvezető, Gonda Renáta vagyonkezelési és hasznosítási
ügyintéző, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még:
2.) napirendi pont tárgyalásánál: Marosán Andrea megbízott főépítész
5.) napirendi pont tárgyalásánál: Rozgonyi Attila a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft. ügyvezető igazgatója
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő-testület a kiküldött meghívóhoz képest
még tárgyaljon meg két napirendi pontot, - Előterjesztés a kendo oktatásról és
Előterjesztés az ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű
pályázat benyújtására - melyeket a meghívó szerinti 6.) napirendi pont után javasolt
megtárgyalni.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a napirendi pontokat
megtárgyalásra.
Mivel a napirendi pontokkal, az új napirendi pontok megtárgyalásával, a napirendi
pontok sorrendjével kapcsolatban kérdés, megjegyzés, észrevétel nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 6 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

390

Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés a 2014. október 12-re kitűzött választások kapcsán a választási
bizottságok megválasztására
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

2.)

Előterjesztés Hajdúnánás város településrendezési eszközeinek 2014. évi
módosításának tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a Hajdúnánás-Tedejen tartandó rendezvényről és városrész
tanácskozás megszervezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés „A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban rugalmas
munkahely kialakítása” című, TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 jelű nyertes
pályázathoz kapcsolódóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

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

6.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség Lelkészi Hivatal (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Előterjesztés a kendo oktatásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Előterjesztés az ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
elnevezésű pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Különfélék

Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Ötvös Attila képviselő urat javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 6 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2014. október 12-re
kitűzött választások kapcsán a választási bizottságok megválasztására
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, a
határozati javaslatot. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr megkérdezte, hogy Szabóné Varga Zsófia Éva
személyéről van-e bővebb információnk.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a nevezett a Bocskai István iskola egyik
igazgatóhelyettese.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I., majd II. pontjairól.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozattal megválasztott Helyi Választási Bizottságnak az előző
választási ciklusban végzett munkájukért köszönetét fejezi ki.
2.) A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában
biztosított hatáskörében a helyi választási bizottság:
tagjainak
-

Dr. Horváth Tibor Gergely
Hajdúnánás, Kazinczy u. 20.
Biró István Attila
Hajdúnánás, Brassay K. u. 21.
Szabóné Varga Zsófia Éva
Hajdúnánás, Petőfi u. 21.

póttagjainak
-

Daróczi Zoltán
Hajdúnánás, Petőfi u. 33/a.
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-

Siró Jánosné
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. „B” lph. fsz. 3. a.

szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: folyamatos

251/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a
Hajdúnánás városban kialakított nemzetiségi szavazókörben működő szavazatszámláló
bizottságba az alábbiakban megnevezett személyeket tagként, illetve póttagként megválasztja:
019. sz. szavazókör/
nemzetiségi szavazókör:
Tagok:

Póttagok:

Művelődési Központ

Köztársaság tér 6.

Péter Hajnalka
Simon István
Mónus Magdolna

Hajdúnánás, Balogh Zs. u. 13.
Hajdúnánás, Attila u. 91.
Hajdúnánás, Hunyadi u. 103.

Dobos Mária
Kormányos Gyöngyi Edina

Hajdúnánás, Pázsit u. 20.
Hajdúnánás, Csokonai u. 14. III/15.

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozottal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: folyamatos
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás város

településrendezési eszközeinek 2014. évi módosításának tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Elmondta még, hogy döntésünket sokan várják. Felkérte Kissné Barta Piroska
irodavezető asszonyt, hogy néhány mondatban ismertesse a kérelmek tartalmát.
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony röviden ismertette a Zsuga Zsanett és
Czirják Imre kérelmét. A kérelem támogatását javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatának I. 1.) A) változatát, amely támogatja a kérelmezők kérelmét.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának I. 1.) A) pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony röviden ismertette Csányi Imre kérelmét.
A kérelem támogatását javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatának I. 2.) A) változatát, amely támogatja a kérelmező kérelmét.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának I. 2.) A) pontját 5 igen
szavazattal, 1 képviselő (Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony röviden ismertette Sőrés Sándorné
kérelmét. A kérelem támogatását javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatának I. 3.) A) változatát, amely támogatja a kérelmező kérelmét.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának I. 3.) A) pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony röviden ismertette Tóth László kérelmét.
A kérelem támogatását javasolta.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati
javaslatának I. 4.) A) változatát, amely támogatja a kérelmező kérelmét.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának I. 4.) A) pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy van még az előterjesztésnek egy
II. pontja, amely a tervezési díjat és az egyéb felmerülő költségeket tartalmazza. Erről
is kérte a testület szavazatát.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 6 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
252/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdúnánás
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában benyújtott kérelmeket és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 6. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva dönt az alábbiak szerint:
1.) Zsuga Zsanett és Czirják Imre kérelmére, Hajdúnánás, 0979/49 hrsz.-ú külterületi
ingatlant érintően annak terület-felhasználásváltozás, illetve övezeti átsorolás
módosítása céljából a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítását határozza el.
2.) Csányi Imre kérelmére, Hajdúnánás, Gohér u. 3. (hrsz.: 505, 506) alatti belterületi
ingatlanokat érintően azok lakó övezetté való átsorolása céljából a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítását határozza el.
3.) Sőrés Sándorné kérelmére, Hajdúnánás külterület 049/68-69, 049/36, hrsz-ú
ingatlanokat érintően azok terület-felhasználás változása, illetve övezeti átsorolás
módosítása céljából a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítását határozza el.
4.) Tóth László kérelmére Hajdúnánás külterület 01073/1-2 hrsz-ú és a 01074/91-98
hrsz-ú ingatlanokat érintően azok terület-felhasználás változása, illetve övezeti
átsorolás módosítása céljából a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítását határozza el.
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II. A tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat
településrendezési szerződéseket kíván kötni az alábbi kérelmezőkkel, a
településrendezési eszközök megvalósítását eredményező tervezési díj, illetve az
Önkormányzatot terhelő egyéb felmerülő költségek és ráfordítások kérelmező részére
történő áthárítása mellett:
1. Zsuga Zsanett és Czirják Imre kérelme 700.000.-Ft + áfa tervezési díj + az
egyéb bonyolítási díj 20.000. Ft + áfa,
2. Csányi Imre kérelme 400.000.-Ft+áfa tervezési díj + az egyéb bonyolítási díj
20.000. Ft + áfa,
3. Sőrés Sándorné kérelme 400.000.-Ft + áfa tervezési díj + az egyéb bonyolítási
díj 20.000. Ft + áfa,
4. Tóth László kérelme 400.000.-Ft+áfa tervezési díj + egyéb bonyolítási díj
20.000. Ft + áfa,
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítások kidolgozásához szükséges munkák
elkészítésről a kérelmezők költségére gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket (az ingatlan tulajdonosát,
illetve az ingatlanokon beruházni szándékozókat) tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről,
illetve a településrendezési szerződéseket a döntésnek megfelelően készítse elő.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30. - szerződések megkötése
2014. szeptember 15. - településrendezési eszközök módosítási eljárásának
megindítása

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Marosán Andrea megbízott főépítész és Kissné Barta Piroska irodavezető
asszony távozott.)
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a HajdúnánásTedejen tartandó rendezvényről és városrész tanácskozás megszervezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy már hagyományos rendezvényről
lehet beszélnünk, az Őszköszöntőről, amely igazodik a 2014. szeptember 27. napjára
tervezett városrész tanácskozáshoz, és amelyhez 500 eFt keretösszeget is javasol
elfogadni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazattal,
l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
253/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet 23. § (2) és (4) bekezdése értelmében úgy határoz, hogy
- az „Őszköszöntő” elnevezésű rendezvény időpontjához igazodva 2014. szeptember 27-én (szombaton) de. 10,00 órai kezdettel a 4085
Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. szám alatt található Hétszínvirág Óvodában
városrész tanácskozást tart a hajdúnánás-tedeji lakosság számára.
A képviselő-testület az „Őszköszöntő” című rendezvény megrendezésére
500.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés „A Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatalban rugalmas munkahely kialakítása” című, TÁMOP2.4.5-12/7-2012-0866 jelű nyertes pályázathoz kapcsolódóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte Dr. Kiss Imre jegyző urat, hogy néhány
szóban ismertesse az előterjesztés tartalmát.
Dr. Kiss Imre jegyző úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Elmondta, hogy mint
az látható, ez egy 2012. évi pályázat, amely tartaléklistára került forráshiány miatt, de
ebben az évben csökkent mértékben ugyan, de támogatásban részesült. Ez 100 %-os
finanszírozású pályázat, de van olyan eleme, amely a pályázatból nem finanszírozott.
Polgármester úrnak javasolta, hogy tegyünk mellé 800 eFt, hiszen projekt
menedzsment költségként olyan személyi jellegű kiadások vannak, amelyek a hivatal
személyi előirányzatát javíthatja, illetve dologi jellegű eszközök is megvásárolhatóak.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztatást és megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
254/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében „A munka és a magánélet összehangolását segítő
munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek” pályázati kiírásra
benyújtott, csökkentett összeggel és feltételekkel támogatott „A Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatalban rugalmas munkahely kialakítása” című,
TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0866 azonosító számú pályázat megvalósításához
szükséges, a pályázat előkészítési költségei között el nem számolható bruttó
800.000,- Ft-ot a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert,
gondoskodjon.

hogy

a

szükséges

intézkedések

megtételéről

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. október 31. - a költségvetésben történő tervezésre

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte az ülésen részt vevő Rozgonyi Attila
ügyvezető igazgató urat és kérte, hogy ismertesse az előterjesztés tartalmát.
Rozgonyi Attila ügyvezető igazgató úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd
ismertette az előterjesztés tartalmát.
Kiemelte, hogy az önkormányzatnak 17/40-ed tulajdoni aránya van az épületben és
ennek az arányában kérik a beruházáshoz való hozzájárulást, oly módon, hogy a saját
lakói közös költség növekményét vállalja át. Ha ehhez a testület hozzájárul, akkor az
önkormányzati bérlők esetében nincs további közös költség növekmény a beruházás
következtében.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztatást és megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Kis Ágnes képviselő asszony megkérdezte, hogy mennyi a közös költség.
Rozgonyi Attila képviselő úr elmondta, hogy lakásokként eltérő, átlagosan 4 eFt. Az
első beruházási ütemben 11.700.- Ft-tal növekedett, tehát 15.700.- Ft.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
255/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás, Csokonai u.
14. sz. és Hajdúnánás, Csokonai u. 16. sz. alatti társasházakban az önkormányzati
tulajdonú lakások energetikai korszerűsítésére (meleg víz ellátásának
korszerűsítésére, elektromos vízmelegítők felszerelésére) 6.951.977,- Ft
támogatást biztosít a bérlakás értékesítéséből befolyt, elkülönítetten kezelt
alapból, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3)
bekezdésének b.) pontja alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
értesítse, valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására, illetve gondoskodjon a
támogatás átadásából eredő, szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 01.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Rozgonyi Attila ügyvezető igazgató úr távozott.)
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Református Egyházközség Lelkészi Hivatal (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazattal,
1 képviselő (Oláh Miklós) tartózkodott elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
256/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (1) pontja alapján a 4080 Hajdúnánás, Csokonai u.
14. fszt./1. ajtószám alatti 51 m2-es, 2 szobás, komfortos önkormányzati tulajdonú
lakás bérlőkijelölési jogát 2014. szeptember 01-től 2017. augusztus 31-ig terjedő
időtartamra a Hajdúnánási Református Egyházközség Lelkészi Hivatal (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) ruházza át.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről, valamint a Hajdúnánási Református Egyházközség Lelkészi Hivatala
értesítéséről gondoskodjon, illetve felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 29.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a kendo oktatásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 5 igen szavazattal,
1 képviselő (Oláh Miklós) tartózkodott elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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257/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve a 73/2014.
(III. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatában foglaltakat, úgy dönt, hogy
2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig tartó, határozott időtartamra szóló
megbízási szerződést köt Mihalik Hunor kendo oktatóval.
A testület az oktató megbízási díjának összegét havi bruttó 171.000,- Forintban
határozza meg.
A képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó megbízási díj és járulékainak
összegét, 637.659,- Forintot az önkormányzat 2014. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére biztosítja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a 2015. évre
járó megbízási díj és járulékainak összegét, 1.912.977,- Forintot az önkormányzat
2015. évi költségvetésébe betervezi.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint felkéri
arra, hogy a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség (1073 Budapest, Dob utca
80. I/12.) értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az ÁROP1.A.3-2014. kódszámú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” elnevezésű pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte Dr. Kiss Imre jegyző urat, hogy néhány
szóban ismertesse az előterjesztés tartalmát.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy kiírt pályázatról van szó, de a támogatható
pályázatok száma 75-110, ezért időben kell lépnünk. 100 %-os finanszírozású a
pályázat, önerőt nem igényel. A pályázatot csak járásszékhely települési
önkormányzatok nyújthatják be.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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258/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
az ÁROP 1.A.3-2014. kódszámú „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázati
felhívásra.
A projekt tervezett költsége: maximum 22.000.000,- Ft.
A támogatás szempontjából elismerhető költség: maximum 22.000.000,- Ft.
Az ÁROP forrásból származó támogatás igényelt összege: maximum 22.000.000,Ft.
Önkormányzati saját erő összege: 0,- Ft.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről és a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, továbbá
felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására, valamint támogató döntés
esetén a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
folyamatos
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Kiss Imre jegyző úr tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar u.
104. iskola részének anyag beszerzésével kapcsolatban közbeszerzési eljárás van
folyamatban, a hiánypótlások a mai nappal megtörténtek. Ezért várhatóan a jövő hét
hétfőn vagy kedden rendkívüli képviselő-testületi ülés megtartására lesz szükség.
Előre láthatólag a szeptemberi rendes képviselő-testületi ülés megtartására pedig 2014.
szeptember 18-án kerül sor.

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a
képviselő-testület rendkívüli ülését du. 16 óra 30 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

