JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október
22-én - szerdán - du. 18,00 órakor megtartott a l a k u l ó üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
színházterme
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre, Ötvös Attila, Buczkó József, Szabóné Marth Éva,
Kovács Zsolt, Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre, Dr. Éles András, Papp Gáborné,
Bódi Judit képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője,
Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Fülöpné Baráz Judit a szociális
csoport csoportvezetője, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport csoportvezetője,
dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintéző, dr. Molnár Anett
jegyzőkönyvvezető
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
napirend előtti
tárgyalásánál:

események Dr. Horváth Tibor Gergely, a Helyi Választási
Bizottság elnöke

a
4.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Csiszár Imre alpolgármester-jelölt

az
5.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Hódos Antal és Oláh Sándor, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság nem képviselő tag jelöltjei

A testületi ülésen részt vettek még a hajdúnánási intézményvezetők, hajdúnánási
lakosok (Kb. 100 fő), valamint a Helyi Televízió munkatársai.
Az alakuló ülés nyitányaként a jelenlévők meghallgatták a Himnuszt.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Felkérte Dr. Horváth Tibort, a
Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 2014. október 12-én lezajlott
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának végleges
eredményét.
Dr. Horváth Tibor HVB elnök ismertette a 2014. október 12-én lezajlott helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának végleges
számszerű eredményét. Ezt követően elmondta, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (2) bekezdése
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értelmében az alakuló ülés vezetésére Szólláth Tibor polgármester úr jogosult, így
átadta neki a szót.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a megválasztott képviselőket, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény 28. § (1) bekezdése alapján a
helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.
Ugyanezen § (2) bekezdése előírja, hogy az önkormányzati képviselő a képviselőtestület alakuló ülésén, a képviselő-testület előtt a törvény 1. melléklet szerinti
szöveggel esküt tesz és erről okmányt ír alá. Felkérte Dr. Horváth Tibort, a Helyi
Választási Bizottság elnökét, hogy vegye ki a megválasztott képviselőktől az esküt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü kivételének idejére álljanak fel.
Dr. Horváth Tibor HVB elnök kivette az esküt a megválasztott képviselőktől. Az
eskütételt követően megkérte a képviselőket, hogy fáradjanak ki az asztalhoz
egyesével, írják alá az esküokmányt, majd foglalják el a helyüket a névtáblájuk mögött
a főasztalnál.
A képviselők az egyéni választókerületek sorrendjében, valamint a lista sorsolási
sorrendjében, egyesével aláírták az esküokmányokat, majd elfoglalták a helyüket a
képviselő-testület asztalánál.
Dr. Horváth Tibor HVB elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-a alapján a
polgármester megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről
okmányt ír alá. Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskü kivételének idejére álljanak fel.
Dr. Horváth Tibor HVB elnök kivette az esküt Szólláth Tibor polgármester úrtól,
majd megkérte, hogy az asztalnál írja alá esküokmányát. Ezt követően átadta neki az
ülés vezetését.
Szólláth Tibor polgármester úr megállapította, hogy 11 fő képviselő jelenlétével az
ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban
megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
Azt javasolta, hogy az alakuló ülés jegyzőkönyvének hitelesítője Dr. Éles András
képviselő úr legyen.
(A teremben lévő Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
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(A döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület Dr. Éles András képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 10 igen
szavazattal, 1 fő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

A polgármester programjának ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2. )

Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a polgármester illetményének, költségtérítésének ismertetéséről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

4.)

Előterjesztés az alpolgármesterek megválasztására, valamint illetményük,
tiszteletdíjuk és költségtérítésük megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
megalakításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Különfélék

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: A polgármester programjának
ismertetése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóban ismertette és összefoglalta a következő
5 éves ciklus polgármesteri programját.
Megkérdezte, hogy a programmal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a programmal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat és
2 tartózkodás (Dr. Éles András, Szólláth Tibor) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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304/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szólláth Tibor polgármester
2014-2019. év közötti időszakra vonatkozó programját megismerte, és azt tudomásul
veszi.
Felelős:
Határidő:

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony azt a módosító javaslatot tette, hogy a
költséghatékonyságot szem előtt tartva, a rendelet-tervezetben szereplő 1 fő főállású és
1 fő társadalmi megbízatású alpolgármester helyett, maradjon a 2 fő társadalmi
megbízatású alpolgármester, ahogy az a jelenlegi Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló rendelet 36. §-ában szerepel.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, tekintettel arra, hogy az önkormányzatoktól
a feladatok 30%-a, más vélemények szerint 40%-a elkerült a Járási Hivatalok
kialakításával, semmi nem indokolja ilyen számú városvezetés létrehozását.
Amennyiben mégis a rendelet-tervezetnek megfelelően dönt a testület, úgy az
alpolgármesterek számára a lehető legminimálisabb díjazást kéri számukra
megállapítani. Ő az fogja javasolni, mikor a képviselők tiszteletdíjáról döntenek, hogy
az összegeket csökkentsék majd 90%-kal, a külsős bizottsági tagok pedig
ellentételezés nélkül végezzék a feladatukat. Azt gondolja, az első lépés a
költséghatékonyság és a takarékosság felé az általa elmondott javaslat.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a takarékosság fontos dolog, de aki most
takarékoskodni akar, az 2007-ben 2,7 millió forint szabadságmegváltást vett föl, 2010ben pedig 5,7 millió forintot részben szabadságmegváltásra. Ő 4 évig volt
polgármester és egyetlen forint szabadságmegváltást sem vett ki. Ő hibának tartja azt,
hogy az elmúlt négy évet egy társadalmi megbízatású alpolgármesterrel vitte végig,
amire ő emberileg majdnem ráment. Még egyszer ilyen hibát nem követ el. Számtalan
kisebb lakosságszámú település van, ahol 2 alpolgármester vesz részt a
városvezetésben. Ő a rendelet-tervezetben szereplő létszámhoz ragaszkodik, és azt
kéri, támogassa őt a képviselő-testület ebben.
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A szavazás előtt javaslatot tett a rendelet hatálybalépése időpontjának 18:50 órában
történő meghatározására, tekintettel arra, hogy annak kihirdetése és hatályba lépése a
mai napra esik.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
először a Papp Gáborné képviselő asszony által tett javaslatot, miszerint a rendelet
36. §-a ne módosuljon, szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszony módosító javaslatát 3 igen
(Dr. Éles András, Papp Gáborné, Bódi Judit) és 8 nem szavazat mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követően az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot bocsájtotta szavazásra.
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 8 igen és 3 nem
(Dr. Éles András, Papp Gáborné, Bódi Judit) szavazat mellett elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
25/2014. (X. 22.)
Önkormányzati Rendelete
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következıket rendeli el:
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. § Az alakuló ülésen az Mötv. rendelkezésein túl:
a) a helyi választási bizottság elnöke megtartja a választásról szóló tájékoztatóját,
ismerteti a választás eredményét,
b) a testület tagjai (képviselık) a helyi választási bizottság elnöke elıtt esküt tesznek,
c) a polgármester ismerteti programját,
d) ismertetésre kerül a polgármester illetménye és költségtérítése.”
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2. §
Az Ör. 25. § h) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ h)

a Mötv. 57. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségnek eleget téve végzi a
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, valamint gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezelésérıl
és ırzésérıl.”
3. §

Az Ör. 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1)

A polgármester tisztségét fıállásban látja el. A foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos
szabályokat, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezéseket az Mötv.
határozza meg.”
4. §

Az Ör. 36. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„ (1)

A képviselı-testület – saját tagjai közül – 1 fı fıállású alpolgármestert választ.

(2)

A képviselı-testület 1 fı társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat.”

5. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján 18:50 órakor lép hatályba és az azt követı napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2014. október 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. október 22.
Dr. Kiss Imre
jegyzı
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A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 11 igen
(egyhangúlag) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

305/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.)
Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatáról.
Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati
Rendelet felülvizsgálatáról, módosításáról és terjessze azt a képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
a soron következő rendes képviselő-testületi ülés

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr a rendelet kihirdetésének időtartamára 5 perc
szünetet rendelt el.
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a polgármester
illetményének, költségtérítésének ismertetéséről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 71. §-a tételesen meghatározza a polgármesterek
illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének mértékét.
A polgármesteri illetmény alapját a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői
illetménypótlékából álló illetményének összege képezi, amely jelenleg 747.900 Ft/hó.
A törvény alapján a 10 001–30 000 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében az illetmény ezen összeg 70%-a, havi 523.500,- Ft. Ugyanez a szabály
vonatkozik a polgármester költségtérítésére is, amely az illetményének 15%-a, azaz
78.530 Ft/hó.
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a törvény szabályaira tekintettel a
polgármesteri illetmény megállapításáról szóló képviselő-testületi határozat csak
deklaratív jellegű lehet, a testület a törvényben megállapított mértéktől nem térhet el.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Elmondta, hogy személyes érintettsége okán nem vesz részt a szavazásban.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal, 1 fő
(Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

306/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§
(4) bekezdés d) pontja alapján Szólláth Tibor Zoltán polgármester illetménye
– 2014. október 12-ei hatállyal – havi 523.500,- Ft.

II. A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Szólláth Tibor
Zoltán polgármester költségtérítése – 2014. október 12-ei hatállyal –
havi 78.500,- Ft.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2014. október 27.
Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
NEGYEDIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
alpolgármesterek megválasztására, valamint illetményük,
költségtérítésük megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előterjesztés
tiszteletdíjuk

az
és

Szólláth Tibor polgármester úr ismertette az alpolgármester, alpolgármesterek
megválasztásának törvényi feltételeit. Ezt követően elmondta, hogy a korábbi napirend
során elfogadott és kihirdetett Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló rendelet 4. §-ának (2) bekezdése lehetőséget biztosít
arra a testületnek, hogy a főállású alpolgármester mellett 1 fő társadalmi megbízatású
alpolgármestert is válasszon, aki nem feltétlenül tagja a képviselő-testületnek. Ez
alapján főállású alpolgármesternek Dr. Juhász Endre önkormányzati képviselőt,
társadalmi megbízatású alpolgármesternek pedig Csiszár Imrét javasolta
megválasztani. Ezt követően néhány szót mondott el Csiszár Imre alpolgármesterjelöltről.
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Megkérdezte a Dr. Juhász Endre képviselőt és Csiszár Imrét, hogy elvállalják-e a
jelölést.
(A teremben lévő Dr. Juhász Endre képviselő úr és Csiszár Imre jelezte, hogy
elfogadják a jelölést az alpolgármesteri tisztségre.)
Szólláth Tibor polgármester úr ismét elmondta, hogy az alpolgármesterek választása
titkos szavazással történik. A titkos szavazás lebonyolítását végző szavazatszámláló
bizottság tagjainak az alábbi személyeket javasolta:
A bizottság elnökének Ötvös Attila képviselőt,
a bizottság tagjainak: Papp Gáborné és Bódi Judit képviselőket.
Megkérdezte az érintetteket, hogy elvállalják-e a jelölést a szavazatszámláló
bizottságba.
(A teremben lévő Ötvös Attila, Papp Gáborné és Bódi Judit képviselők jelezték, hogy
elfogadják a jelölést.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte a képviselő-testületet, van-e más
javaslat a bizottság tagjainak személyére.
Tekintettel arra, hogy más javaslat nem volt, kérte a képviselő-testületet, döntsenek a
bizottság összetételéről az általa ismertetett javaslat szerint.
(A döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A
képviselő-testület
az
alpolgármester-választás
lebonyolítását
végző
szavazatszámláló bizottság összetételét az ismertetés szerint 11 igen szavazattal –
külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr felkérte a szavazatszámláló bizottság elnökét, Ötvös
Attila képviselőt, hogy ismertesse a szavazás módját.
Ötvös Attila képviselő úr, mint a bizottság elnöke elmondta, hogy a szavazás
elkészített és körbélyegzővel ellátott szavazólapon történik. A jelöltre leadható voks
történhet igennel, nemmel, tartózkodással. A szavazólapra történő minden egyéb
megjegyzés, ráírás, a szavazat érvényességét nem érinti. A jelölt akkor tekinthető
megválasztottnak, ha megkapta a képviselők több mint a felének igenlő szavazatát,
azaz legalább hatot.
Szólláth Tibor polgármester úr a szavazás lebonyolítása érdekében 5 perc szünetet
rendelt el.
Dr. Juhász Endre alpolgármester-jelölt elmondta, hogy személye érintettsége okán
nem kíván részt venni a személyét érintő döntésekben, így a nevére szóló szavazólapot
sem veszi fel.
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A szavazást követően Szólláth Tibor polgármester úr felkérte Ötvös Attila képviselő
urat, hogy ismertesse az alpolgármester-választás számszerű eredményét.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy Dr. Juhász Endre alpolgármester-jelöltre 10
leadott szavazat érkezett, melyből mind a 10 érvényes. A leadott szavazatok alapján
Dr. Juhász Endrét a képviselő-testület 10 igen szavazattal megválasztotta főállású
alpolgármesternek.
Csiszár Imrére 11 leadott szavazat érkezett, melyből mind a 11 érvényes. A leadott
szavazatok alapján a képviselő-testület Csiszár Imrét társadalmi megbízatású
alpolgármesternek 9 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett megválasztotta.
(A szavazatszámláló bizottság két jegyzőkönyve a jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
A szavazás számszerű eredményének ismertetése után Szólláth Tibor
polgármester úr ismertette a képviselő-testület által meghozott alábbi határozatokat:

307/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében
biztosított hatáskörében, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára
Dr. Juhász Endre László
(4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 23.)
képviselőt főállású alpolgármesternek megválasztja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó további intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

308/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében
biztosított hatáskörében, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a
képviselő-testület megbízatásának időtartamára
Csiszár Imre
4080 Hajdúnánás,
Rákóczi u. 37/A. szám alatti lakost
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja.
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Felkéri a polgármestert a határozatból adódó további intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatok ismertetése után Szólláth Tibor polgármester úr felkérte a felkérte a
megválasztott alpolgármestereket, hogy az eskü letételére fáradjanak ki az asztalsor
mellé, valamint a jelenlévőket, hogy az eskü kivétele alatt álljanak fel.
Szólláth Tibor polgármester úr kivette a megválasztott alpolgármesterektől az esküt,
majd átadta számukra a megbízóleveleket.
Ezt követően elmondta, hogy a főállású alpolgármester, azaz Dr. Juhász Endre
illetményének, a jogszabály által biztosított keretnek megfelelve, 471.100,-Ft-ot,
illetve annak összegéhez igazodva költségtérítésének 70.600,- Ft-ot javasol.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, azt
szavazásra bocsájtotta.
(A döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy Dr. Juhász Endre
főállású alpolgármester illetménye 471.100,-Ft, költségtérítése pedig 70.600,- Ft
legyen 10 igen szavazattal, 1 fő (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban,
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

309/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megválasztott Dr. Juhász
Endre László főállású alpolgármester illetményét Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján
471.100,- Ft/hó összegben határozza meg. Emellett a főállású alpolgármester havonta
az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
A képviselő-testület a főállású alpolgármester illetményének, valamint
költségtérítésének az önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem tervezett részét,
havi 541.700,- Ft-ot a költségvetés általános tartalékából biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet fentiek szerinti
módosításáról, valamint az önkormányzat 2015. évi és az azt követő évek
költségvetésének tervezésénél a határozat figyelembevételéről, valamint a határozatból
adódó további intézkedések megtételéről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31. – a költségvetési rendelet módosítására
2015. január 31.
– a 2015. évi költségvetésben való tervezésre
folyamatos
– a következő évek költségvetésében való tervezésre
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a társadalmi megbízatású
alpolgármester, azaz Csiszár Imre tiszteletdíjának, a jogszabály által biztosított
keretnek megfelelve, 235.500,-Ft-ot, illetve annak összegéhez igazodva
költségtérítésének 35.300 Ft -ot javasol.
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, azt
szavazásra bocsájtotta.
(A döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy Csiszár Imre
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 235.500,-Ft, költségtérítése pedig
35.300 Ft legyen 9 igen szavazat és 2 tartózkodás (Dr. Éles András, Bódi Judit) mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy általános
helyettesének Dr. Juhász Endre alpolgármester urat jelöli ki.

310/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a megválasztott Csiszár Imre
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján
235.500,- Ft/hó összegben határozza meg. Emellett a társadalmi megbízatású
alpolgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának, valamint
költségtérítésének az önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem tervezett részét,
havi 270. 800,- Ft-ot a költségvetés általános tartalékából biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet fentiek szerinti
módosításáról, valamint az önkormányzat 2015. évi és az azt követő évek
költségvetésének tervezésénél a határozat figyelembevételéről, valamint a határozatból
adódó további intézkedések megtételéről
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31. – a költségvetési rendelet módosítására
2015. január 31.
– a 2015. évi költségvetésben való tervezésre
folyamatos
– a következő évek költségvetésében való tervezésre

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a képviselő-testület
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának megalakításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a bizottság tagjainak az alábbi
személyeket javasolja:
elnök: Ötvös Attila
tagok: Tóth Imre és Dr. Éles András
nem képviselő tagok: Hódos Antal és Oláh Sándor
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel, valamint a javaslattal kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot az elhangzott személyi javaslatokkal
szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

311/2014. (X. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak az alábbiakban megnevezett
személyeket megválasztja:
elnök:
tagok:

Ötvös János Attila
Tóth Imre
Dr. Éles András

Hajdúnánás, Munkácsy M. u. 5. sz.
Hajdúnánás, Mártírok útja 15. sz. I/5.
Hajdúnánás, Kazinczy u. 28. sz.

nem képviselő tagok:
Hódos Antal
Oláh Sándor

Hajdúnánás, Vörösmarty u. 8. sz.
Hajdúnánás, Rákóczi u. 27/A. sz.

alatti lakosok.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. október 31.
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérte a bizottság megválasztott nem képviselő
tagjait, hogy fáradjanak ki eskütételre, valamint a jelenlévőket, hogy álljanak fel az
eskü időtartamára. Ezt követően kivette a nem képviselő tagoktól az esküt, majd
aláírásra kerültek az esküokmányok.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta a képviselő-testület tagjainak figyelmét,
hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség határideje 30 nap. Az ehhez szükséges
nyomtatványok átadására az ülést követően kerül sor, ezért megkérte a testület tagjait,
hogy azok átvételére maradjanak a teremben.
Mivel több napirendi pont nem volt megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a
testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselőtestület alakuló ülését du. 19 óra 25 perckor bezárta.
Az alakuló ülés a Szózat közös eléneklésével zárult.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

