JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november
27-én - csütörtökön - de. 8,00 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, 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, dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintéző,
dr. Molnár Anett jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még:
Napirend előtti eseményeknél Dr. Kiss József bizottsági tag
a 16.), 23.) napirendi pont Török Róbert a Mezei Őrszolgálat vezetője
tárgyalásánál:
a 18.), 20.), 23.) napirendi Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda vezetője
pont tárgyalásánál:
a
23.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Berkes Anikó a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatója
Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet
intézményvezetője

a 25.), 32.) napirendi pont Rozgonyi Attila a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetője
tárgyalásánál:
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
Zrt. vezérigazgatója
a
28.)
napirendi
pont Dr. Orosz Erika a Hajdúnánási Járási Hivatal vezetője
tárgyalásánál:
a
37.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Pataki Zoltán a TRV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei
üzemigazgatója
Dr. Molnár Annamária a TRV Zrt. jogi képviselője
Csige Tamás Hajdúdorog város polgármestere
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A testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió három munkatársa
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, a televízión keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy 11 fő
képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Először is megkérte Dr. Kiss Józsefet, a Városfejlesztési Bizottság megválasztott nem
képviselő tagját, hogy álljon fel és tegye le a törvény által előírt esküt.
Dr. Kiss József nem képviselő bizottsági tagtól Szólláth Tibor polgármester úr kivette
az esküt.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy 10 óra 30 perctől egy hosszabb
szünetet rendel el, tekintettel arra, hogy 11,00 órától kerül sor a Kézmű Nonprofit Kft.
üzemátadására, amelyre minden képviselőt meghívott.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg 4 új napirendet:
-

Előterjesztés kezességvállalási díj megállapítására

-

Előterjesztés RENAULT Master típusú gépjármű üzemeltetésbe adásáról

-

Előterjesztés buszváró üzemeltetésére

-

Előterjesztés képviselők részére technikai eszköz biztosítására

A fenti 4 napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt
egymást követően javasolta megtárgyalni.
Javasolta a meghívóban szereplő 24. napirendi pont levételét.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendi pontot utolsó nyilvános napirendi
pontként tárgyalja meg a testület.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 27. napirendi pontot a meghívott érkezésekor
tárgyalja meg a testület.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 13. napirendi pont tárgyalására a zárt ülésen
elsőként kerüljön sor.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Dr. Éles András képviselő úr javasolta a meghívóban szereplő 3. napirendi pont
levételét, tekintettel arra, hogy az előterjesztés megküldése nem felelt meg a
Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak, ugyanis nem kapták meg a

562

képviselők azt 5 nappal korábban. Másik javaslata, hogy a 27. napirendi pont
döntéshozatala az önkormányzati törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt
ülésen történjen.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a 3. napirendi pont levételét nem
támogatja, arról külön szavazást rendel el, a 27. napirendi pontot akkor teljes
egészében javasolja zárt ülésen tárgyalni és a saját javaslataival együtt szavaztatja
meg. Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új
napirendi pontok felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban több megjegyzés,
észrevétel nem volt, szavazást rendelt el, először a 3. napirendi pont levételéről, majd
az általa ismertetett napirendi pontokról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 3. napirendi pont levételét 2 igen (Bódi Judit, Dr. Éles András)
és 9 nem szavazat mellett nem fogadta el.
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazat és 2 tartózkodás (Bódi Judit, Dr. Éles András) mellett - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr javaslatot kért a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.
Buczkó József képviselő úr Bódi Judit képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Bódi Judit képviselő asszony jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Bódi Judit képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 10 igen
szavazattal, 1 fő (Bódi Judit) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

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

Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, a
tanácsnok tiszteletdíjának, valamint természetbeni juttatásának megállapításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés
a
helyi
népszavazás
kezdeményezéséhez
szükséges
választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

6.)

Előterjesztés a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 15/2004. (V. 03.)
számú Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

7.)

Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályokról szóló 36/2013. (XII. 20.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Dr. Kiss Imre jegyző

8.)

Előterjesztés az önkormányzat által alapított kitüntető díj és díszpolgári cím
adományozásáról szóló 25/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

9.)

Előterjesztés a városi kitüntető díjakról és elismerő címről szóló 27/2011.
(XI. 30.) Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

10.)

Előterjesztés Hajdúnánás város zászlójáról és annak használatáról szóló
48/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

11.)

Előterjesztés Hajdúnánás város történelmi címerének visszaállításáról,
használatának szabályozásáról szóló 47/2004. (XII. 01.) Önkormányzati
Rendelet felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

12.)

Előterjesztés Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2014-2015. évi
módosításával kapcsolatos kérelmek és a 252/2014. (VIII. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozat módosítása tárgyában
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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13.)

Előterjesztés Hajdúnánás város 2014.-2015. évi településrendezési terv és helyi
építési szabályzat módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességének
megállapítása tárgyában
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

14.)

Előterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyigazdasági ellenőrzések 2015. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására és
az ellenőr megbízására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

15.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodás elfogadására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

16.)

Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2014. évben végzett munkájáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

17.)

Előterjesztés a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 16.) intézmény alapító okiratának módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

18.)

Előterjesztés köznevelési megállapodás megkötéséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

19.)

Előterjesztés a felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

20.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
létszámnöveléssel kapcsolatos kérelméről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

21.)

Tájékoztató a házi segítségnyújtással kapcsolatos szakmai megbeszélésről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

22.)

Előterjesztés a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

23.)

Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában működő
intézmények intézményvezetőinek vezetői pótlékai felülvizsgálatáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

24.)

Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő
közvilágítási berendezések karbantartására és üzemeltetésére kiírt pályázat
elbírálására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

565

25.)

Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás és közszolgáltatási díj alkalmazásának
tapasztalatairól
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

26.)

Előterjesztés folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételére a 2015. évben
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

27.)

Előterjesztés a téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

28.)

Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti ingatlan további
hasznosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

29.)

Előterjesztés a 320/2014. (X. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

30.)

Előterjesztés a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest,
Falk Miksa u. 6. szám) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

31.)

Előterjesztés a Nánási Focisuli Egyesület (4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 5.
3/12. szám) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

32.)

Előterjesztés kezességvállalási díj megállapítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

33.)

Előterjesztés RENAULT Master típusú gépjármű üzemeltetésbe adásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

34.)

Előterjesztés buszváró üzemeltetésére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

35.)

Előterjesztés képviselők részére technikai eszköz biztosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

36.)

Javaslat a városi kitüntető díjak és díszpolgári cím adományozására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

37.)

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal
összefüggő feladatokról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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38.)

Előterjesztés a helyi adókról és a települési adóról szóló önkormányzati
rendeletek megalkotására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

39.)

Előterjesztés Mónus Hedvig 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65./A. tetőtér 8.
ajtószám alatti önkormányzati lakás bérlőjének kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

40.)

Előterjesztés minőségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
bérlőkiválasztására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

41.)

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

42.)

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

43.)

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.
Dr. Éles András képviselő úr azt kérdezte, hogy a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek nem kell-e jelentést tennie.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, nemleges jelentést nem szoktak írni, de amennyiben
van erre igény, természetesen azt is teljesítik.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ő nem kérte rá alpolgármester urat, de a
decemberi üléstől már az ő tevékenysége is a jelentés részét fogja képezni. Ezúton is
köszöni az érdeklődést.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének
29/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)- (5)
bekezdés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és
az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének
a) kiadását
5.095.944 eFt
b) bevételét
5.095.944 eFt
főösszeggel állapítja meg, 374.096 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
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a) Költségvetési bevételek összesen:
aa) működési:
ab) felhalmozási:

4.658.676 eFt, ebből
3.350.402 eFt
1.308.274 eFt

b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

4.755.579 eFt, ebből
3.164.214 eFt
1.591.365 eFt

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

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

96.903 eFt, ebből
186.188 eFt
283.091 eFt

szolgáló

előző

évek

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

374.096 eFt, ebből
374.096 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:340.365 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
282.699 eFt
bbb) működési hitelek kiadásai:
57.666 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

(5)

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

437.268 eFt
340.365 eFt
96.903 eFt

1.326.096 eFt
256.617 eFt
906.602 eFt
219.812 eFt
455.087 eFt
1.162.209 eFt
340.025 eFt
89.131 eFt
340.365 eFt

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

8.913 eFt
2.700 eFt
3.999 eFt
19.024 eFt
8.400 eFt”

2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete szerinti 1-3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2014. november 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a helyi
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, a tanácsnok tiszteletdíjának,
valamint természetbeni juttatásának megállapításáról 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 elmondta, hogy nem érkezett javaslat és ő sem tesz
javaslatot a tiszteletdíjak emelésére. Új elemként bekerült azonban természetbeni
juttatásként az éves fürdőbelépő a képviselő és nem képviselő bizottsági tagok részére.
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Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr ismertette a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azon
javaslatát, miszerint a természetbeni juttatásnál a „nem képviselő bizottsági tag”
megfogalmazás szerepeljen. Elmondta, Dr. Éles András képviselő úr azt a javaslatot
tette, hogy a tiszteletdíjak 90%-kal kerüljenek csökkentésre, valamint a nem képviselő
bizottsági tagok díjazás nélkül lássák el feladatukat, ám a bizottság ezt a javaslatot
nem támogatta.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, nincs akadálya a Dr. Éles András
képviselő úr által javasolt döntésnek, de ő ezt nem javasolja.
Buczkó József képviselő úr ismertette a Városfejlesztési Bizottság javaslatát,
miszerint a rendelet-tervezet 3. § (2) bekezdése kerüljön törlésre.
Dr. Éles András képviselő úr kérte jegyző urat, ismertesse polgármester úrral az ülés
vezetésének Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt szabályait és azokat tartsa
be. Az általa vezetett szervezet 2010-ben azt mondta, hogy egyetlen képviselő sem
veszi fel a tiszteletdíját, ez akkor elutasításra került. Polgármester úrék 2010-ben
20%-kal emelték a képviselői tiszteletdíjat. A mostani javaslata arra vonatkozott, hogy
a képviselők még nagyobb felelősséget vállaljanak és anyagilag se legyenek érdekelté
téve a döntéseikben.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, az Egészségügyi és Szociális Bizottság
ugyan elfogadásra javasolta az előterjesztést, de ő a Városfejlesztési Bizottság
javaslatával egyet tud érteni.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, ő korábban képviselőként már tett a
tiszteletdíj csökkentésére javaslatot, akkor a saját képviselő társai sem fogadták el.
Ennek a felszólalásnak nagyobb hangsúlya lett volna, ha a 3. napirendi pontot nem
teszik az ülés végére, ami egy komoly adóemelést tartalmaz. Aki efféle döntést hoz, az
véleménye szerint önmagán kezdje a költségek csökkentését. Javaslata, hogy nem csak
a nem képviselő bizottsági tagok, hanem maguk a képviselők is díjazás nélkül
végezzék a munkájukat, ezzel is a költségeket csökkentve.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, korábban is volt már erre javaslat, ő
akkor sem támogatta. Azt azért tudomásul kell venni, hogy munkavégzés van, amit
bizony ellentételezni kell. Az nem vezetne jóra, ha csak az lehetne képviselő, aki ezt
anyagilag megengedheti magának.
Buczkó József képviselő úr arról beszélt, ezek a tiszteletdíjak nem magasak elég, ha
csak a környező települések díjait megnézik. A fürdővezetés felé az lenne a kérése, ha
mást nem is, de nem tegyék ki a képviselők fényképét a bejárathoz, hogy ne kerüljenek
olyan kényelmetlen helyzetbe, mint amit ő is tapasztalt, miszerint a városba látogató
magas rangú vendégnek szerette volna megmutatni a fürdőt és nem engedték be.
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Bódi Judit képviselő asszony elmondta, ő nem szeretné, ha kitennék a fényképét,
máshogy kell azt elérni, hogy tudják ki is a képviselő. Véleménye szerint a képviselő
nem az azzal járó díjért képviselő, hanem a városért tevékenykedik. A költségek
elszámolására is van lehetőség, ezzel kellene élni annak képviselőnek, akit érint. Ő
személy szerint nem támogatja a fürdőbelépőt természetbeni juttatásként.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azzal egészítette ki a korábban elhangzottakat,
hogy a tiszteletdíj tulajdonképpen a képviselői feladatok végzése miatt kiesett
jövedelem pótlása.
Dr. Éles András képviselő úr arról beszélt, a jelen előterjesztésnek a két sarkalatos
pontja a fürdőbelépő, ami csak egy „gumicsont” és a tiszteletdíj. Azt ő is tudja, hogy a
belépők árát a Hajdúnánási Holding Zrt. részére meg kell fizetnie az
önkormányzatnak. A belépő csak eltereli a figyelmet a fontosabb kérdésről.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az előző ciklusban nem volt fürdőbelépő a
képviselők számára biztosítva, de befogadja a Városfejlesztési Bizottság javaslatát,
kerüljön az erre vonatkozó bekezdés törlésre.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
először Dr. Éles András javaslatát a tiszteletdíj 90%-os csökkentésére, majd az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület Dr. Éles András képviselő úr javaslatát a tiszteletdíjak 90%-os
csökkentésére és arra, hogy a nem képviselő bizottsági tagok díjazás nélkül végezzék a
munkájukat 2 igen (Dr. Éles András, Bódi Judit), 8 nem szavazat és 1 tartózkodás
(Buczkó József) mellett nem fogadta el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság módosító javaslatával és azzal, hogy a fürdőbelépőre vonatkozó rész törlésre
kerül 9 igen és 2 nem (Dr. Éles András, Bódi Judit) szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete
a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, a tanácsnok
tiszteletdíjának, valamint természetbeni juttatásának megállapításáról
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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A tiszteletdíj megállapításáról
1. §
(1) A helyi önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), a tanácsnok és a bizottság
nem képviselő tagja tiszteletdíjra és természetbeni juttatásra jogosult.
(2) A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját alapdíjként az 1. mellékletben foglaltak
szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a képviselő részére bizottsági tagsága esetén az alapdíjon felül az
1. mellékletben foglaltak szerinti tiszteletdíjat állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a bizottsági elnökök és a tanácsnok részére az alapdíjon felül az
1. mellékletben foglaltak szerinti tiszteletdíjat állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a bizottság nem képviselő tagjainak tiszteletdíját az 1. mellékletében
foglaltak szerint állapítja meg.
2. §
(1) A képviselők és a tanácsnok részére a tiszteletdíjat havonta, a tárgyhónapot követő hónap
10-ig kell folyósítani.
(2) Az állandó bizottság nem képviselő tagjai részére a tiszteletdíjat havonta, a tárgy hónapot
követő hónap 10-ig kell folyósítani.
(3) A bizottsági tagság és a tanácsnoki tisztség megszűnése esetén a tiszteletdíj időarányos
részét kell kifizetni.
(4) Az elszámolásokat, kifizetéseket és az esedékes felülvizsgálatot a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Közgazdasági Irodájának Költségvetési
Csoportja végzi.
(5) A tiszteletdíjak, egyéb költségek kifizetésének jogosságát a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság félévente ellenőrzi.
A természetbeni juttatásról
3. §
A képviselők, a tanácsnok és a bizottsági tagok e tevékenységük során, illetve
e tevékenységükkel összefüggésben jogosultak a Hivatal helyiségeinek és ügyviteli
szolgáltatásainak (nyomdai sokszorosítás, postai, távközlési szolgáltatás) térítés nélküli
igénybevételére.
A helyi önkormányzati képviselők kieső jövedelmének megtérítése
4. §
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(1) A képviselő munkáltatója részére a képviselő-testület és annak szervei munkájában való
részvétel miatt – a jegyzőkönyvekben megjelölt időtartamra – keletkezett kiesett
jövedelmet a képviselő-testület a Hivatal útján utólag havonta téríti meg.
(2)

A képviselő munkáltatója a megtérítési igényét a polgármesternek írásban jelentheti be a
tárgyhót követő 10. napig.
Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet 2014. december 01-én lép hatályba, de rendelkezéseit a képviselők
vonatkozásában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása
időpontjától, 2014. október 12. napjától, míg a bizottságok képviselő és nem képviselő
tagjai vonatkozásában az egyes bizottságok megalakulásának napjától kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok tiszteletdíjának, valamint a
helyi képviselők természetbeni juttatásának megállapításáról szóló 24/2010. (X. 22.)
Önkormányzati Rendelet.
Hajdúnánás, 2014. november 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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1. melléklet
a 30/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelethez

A helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, a tanácsnok tiszteletdíja

A./
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B./

Alapdíj
Ör. 1. § (2) bekezdés
- egy bizottságban
Ör. 1. § (3) bekezdés
- két bizottságban
Ör. 1. § (3) bekezdés
bizottsági elnök, tanácsnok
Ör. 1. § (4) bekezdés
bizottsági elnök, tanácsnok és másik bizottság tagja
Ör. 1. § (4) bekezdés
bizottság nem képviselő tagja
Ör. 1. § (5) bekezdés

58.210,18.900,26.190,46.620,52.380,18.900,-

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 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.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta a bizottsági
javaslatoknak megfelelően.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát azzal, hogy népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges létszám 2000 fő, 10 igen szavazat és 1 tartózkodás
(Dr. Éles András) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
31/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Helyi népszavazást a település 2000 számú választópolgára kezdeményezhet, mely esetben a
képviselő-testület köteles elrendelni a népszavazást.
2. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.)
Önkormányzati Rendelete 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. §
A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló törvényben, valamint a külön
önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.”
3. §
(1) Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1/2005. (I. 31.) Önkormányzati
Rendelete.
Hajdúnánás, 2014. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az államháztartáson
kívüli forrás átadásáról-átvételéről 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 elmondta, a Városfejlesztési Bizottság javaslata befogadható,
annyi pontosítással, hogy a polgármester beszámolási kötelezettsége az egyes
beszámolók meglétéhez kötődik.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát a Városfejlesztési Bizottság
javaslatával 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

(1)

1. §
A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint
természetes személyekre (a továbbiakban együtt: támogatott).
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(2)

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
– a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson
kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3)

A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati
rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a
szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a
lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében
átadott pénzeszközökre.
2. Értelmező rendelkezések

(1)

2. §
Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek
és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük
kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(2)

Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére,
valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül
bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre
adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

(3)

A céljellegű támogatás lehet:
a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél
megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi
részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek)
működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

II. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
3. Az átadott támogatás forrása
3.§
Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési
előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.
4. A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése

(1)

4.§
A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a
képviselő-testület, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a
polgármester, a szakágazatok rendelkezésére álló működési támogatási keret
felosztásáról a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottsága (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt.
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(2)

Amennyiben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság tagja a döntéshozásból jogszabály alapján ki van zárva, a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság hoz döntést a kérelemről a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
véleményének kikérése mellett.

(3)

Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában támogatás került megállapításra,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal
elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(4)

A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet - Pályázati adatlap - kitöltésével
nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A Pályázati
adatlap mellé csatolni kell a rendelet 2. mellékletében található nyilatkozatot, és
amennyiben érintettség áll fenn, úgy a 3. melléklet szerinti közzétételi kérelmet.

(5)

A kérelmet polgármesterhez címezve lehet benyújtani.

(6)

A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás
összegét, valamint a támogatás célját.
5. A támogatási megállapodás

(1)

(2)

5.§
Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások
esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására
megállapodást kell kötni a támogatottal.
A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés
időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a
tárgyévet követő év január 31-ig a felhalmozási célú felhasználásokról az
elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
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(3)

A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott
részére történő kifizetés időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás
felhasználásáról.

(4)

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban
megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként
tovább nem adhatja.

(5)

A támogatási megállapodás aláírására a polgármester jogosult. A polgármester a
„Polgármesteri jelentésben” a képviselő-testületet a forrás átadásáról-átvételéről köteles
tájékoztatni.

(6)

A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban
átutalással kell teljesíteni.

(7)

A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen
ellenőrizni.
6. Az elszámolás

(1)

6. §
A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a
támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról szóló döntés
előkészítéséért felelős szervezeti egység felé az alábbiak szerint:
a) Eseti támogatások:
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
aa) kitöltött Elszámoló lap (4. melléklet)
ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy
megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített
példánya
ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint
szerződéses melléklet
ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat,
műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és
árubeszerzés esetén
teljesítésigazolás)
b) Általános működési célú támogatások:
A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a
támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített
nyilvántartást vezetni.
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges szakmai és pénzügyi
beszámolót,
bb) az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat,
Naplófőkönyv kivonatát.
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Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a
támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt
módon köteles teljesíteni.
(2)

A pénzügyi beszámoló a pénzügyi elszámolás szöveges részletezése, magyarázata,
melyben ki kell térni a támogatott működés, tevékenység, program, rendezvény teljes
költségvonzatának ismertetésére, a rendelkezésre álló önerő részletezésére, valamint a
támogatás felhasználására.

(3)

A szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási megállapodásban vállalt kötelezettség
teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket.

(4)

A szakmai beszámolót az alábbi elemekkel kell elkészíteni:
a) A szervezet megnevezése, címe (székhely, telefon, internetes oldal, e-mail cím),
vezetőjének neve, elérhetősége (különös tekintettel, ha változás történt a fenti
adatokban).
b) A szervezet fő tevékenységének megnevezése.
c) Az önkormányzati támogatás a tárgyévet megelőző évi és tárgyévi mértéke a
támogatást igénybe vevő szervezet éves költségvetéséhez viszonyítva.
d) A támogatott tevékenység/ program végrehajtásának eredménye, vagy –
amennyiben még nem, vagy részben valósult meg – eddigi tapasztalatai,
teljesíthetőségének lehetőségei. (A megjelölt célokat sikerült-e a várakozásoknak
megfelelően teljesíteni, és ehhez mennyiben járult hozzá az önkormányzat
támogatása).
e) A támogatott tevékenység/ program közvetlen résztvevőinek száma, és az összes
érintett becsült száma.
f) A támogatott tevékenység/ program jellege (szűk 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 megismételhető,
megvalósítható.
h) Jövőbeni tervek, célok rövid leírása, azok megvalósításának lehetőségei.(Milyen
saját, pályázati és egyéb források állnak jelenleg és előreláthatóan a jövőben
rendelkezésre.) és
i)
Egyéb tapasztalatok, vélemények, fontosnak tartott információk.

(5)

Az elszámolási határidő minden támogatott esetében a támogatás kifizetését követő év
január 31-e.

(6)

A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását a következő év január 31-ig, vagy a célra fel nem használt
támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a
támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A kérelemről
a támogatást nyújtó 30 napon belül dönt.

(7)

A benyújtott elszámolásokat a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Közgazdasági Irodájának megbízott dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a
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célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és
annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8)

Az ellenőrzést követően az elszámolás elfogadásáról az 5 millió forintot meghaladó
támogatás esetében a képviselő-testület, egyéb esetben átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.

(9)

Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem
szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (3) bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(10) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára
visszafizetni.
(11) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája ellenőrzést
végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a támogatottnál.
(12) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a
támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére
eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
7. A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól

(1)

(2)

7.§
Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot
szolgáltatott.
A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül
sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
8. Nyilvántartás és közzététel

(1)

(2)

8. §
A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája a támogatást nyújtók szerint köteles
nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a
támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás
összegét és célját, az átutalás/kifizetés idejét, a támogatás célszerinti felhasználása
elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és
bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem
normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek
nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatokat a város honlapján közzé kell tenni.
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(3)

A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell
megtenni.

(4)

A közzétételért a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért felelős a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája köteles gondoskodni.
III. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

(1)
(2)

9.§
Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről a képviselő-testület dönt.
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti
meg.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. §

(1)

Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

(2)

A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 16/2014.
(V. 30.) önkormányzati rendelete.
Hajdúnánás, 2014. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző
1. melléklet a 32/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez

Pályázati adatlap
A pályázó neve
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címe
A pályázott cél
megnevezése
A pályázott cél
ismertetése

A program tervezett időpontja
Pályázatért felelős elérhetősége
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése
___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg

Ft

Egyéb forrásból származó támogatások
__________________________________________

____________Ft

__________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

A pályázaton igényelt pénzösszeg

Bankfiók, számlaszám
 -  - 

Ft

584

Nyilatkozat
Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:
…..........................célra a költségvetési rendelet ……………..………sora
terhére……………..... .Ft
….....................…………………..célra ……………………. polgármesteri
keretből……………... Ft
….........................………………..célra …………………….
Bizottságtól ………….............…….. Ft
……….........................…………..célra …………………….
Bizottságtól ………………............... Ft
………….........................………..célra …………………….
Bizottságtól ………………............... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy
az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a
támogatást nyújtó részére.

Hajdúnánás, 201...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása
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2. melléklet a 32/2014. (XI. 28.)
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) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselı,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)8 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi
személyiséggel rendelkezı olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezetı tisztségviselı,
az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a
szakszervezet ügyintézı vagy képviseleti szervének tagja,
f)9 az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkezı azon szervezeti egysége,
valamint az egyházi jogi személy,
fa) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben együttmőködési megállapodást kötött vagy tartott fenn
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet állított országgyőlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételbıl való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
(8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselı,
c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
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e)15 olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy
vezetı tisztségviselı, az alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje vagy az egyesület ügyintézı vagy képviseleti
szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történı közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejőleg.)

– 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
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3. melléklet a 32/2014. (XI. 28.)
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
képviselı-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés
d) pont alá nem tartozó - vezetıje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)
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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,
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
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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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4. melléklet a 32/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez
ELSZÁMOLÓ LAP
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)
Képviselő-testület; Polgármester; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság;
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője, elérhetősége: ………………………….………………………...…………………
A támogatásról rendelkező határozat száma: ……………….……………………………….….
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
Sorszám

A bizonylat
kiállítója

A kifizetés

kelte

száma

jogcíme

összege

Összesen:
Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és számviteli jogszabályok
szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő
felhasználását igazoljuk. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más elszámolásban nem szerepeltetjük /
szerepeltettük.
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap

ph.
……………………………………………
a Támogatott (cégszerű) aláírása

Záradék:
A pénzügyi beszámolót

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható
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Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a temetőkről és a
temetkezések rendjéről szóló 15/2004. (V. 03.) számú Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, fontos kiemelni, hogy a szociális temetés
bevezetésével a köztemetés nem szűnik meg.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2014. (XI. 28) Önkormányzati Rendelete
a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló
15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„Szociális temetésre vonatkozó szabályok
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10.§ (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint a Hajdúnánási Köztemető
fenntartója, szociális temetkezési helyként a köztemető területén a III.; a
X.; a XIX.; XX. parcellákat jelöli ki.
(2) A szociális temetkezéssel kapcsolatos - külön jogszabályban
meghatározott - üzemeltetői feladatokat az üzemeltetői szerződés
tartalmazza.
(3) A szociális temetésre való jogosultság megállapításáról a jegyző dönt.”
Záró rendelkezések
2. §
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2014. november 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
331/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉPSZOLG Kft-vel kötött
kegyeleti közszolgáltatási szerződést a szociális temetésre vonatkozó változások
átvezetésének érvényesítése érdekében a határozat melléklete szerinti szerződés
módosító okiratban foglaltak szerint módosítja.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy
a szociális temetéssel összefüggő hűtési költségeket 2015. évi költségvetésébe
betervezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés
módosításának aláírására, valamint felkéri a határozatból adódó további intézkedések
megtételére.
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Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. december 31.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés-módosítás tervezet
Mely létrejött
egyrészről Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám),
képviseletében Szólláth Tibor polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban:
Önkormányzat),
másrészről Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
képviseletében Rozgonyi Attila ügyvezető, mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető)
között az alábbi feltételekkel:
1./ A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat és az Üzemeltető között, 2010.
május 31-én, a 11918-1/2010. iktatószámon létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés
3. pontja az alábbi alpontokkal egészül ki:
• A temetői szabályzatban meghatározza az egységes hantméretet, vagy hant nélküli
parcellát. Gondoskodik arról, hogy a szociális parcellákban a sír megjelölésére csak az
állam által biztosított sírjel kerüljön felhasználásra.
• A szociális temetéshez szükséges kellékeket a szociális temetés napjáig telephelyén
tárolja, gondoskodik azok őrzéséről.
• Gondoskodik a szociális temetéssel összefüggő feladatok temetői szabályzatban
történő meghatározásáról.
• Ellenőrzi a szociális temetési helyek elhelyezésére, méretezésére vonatkozó előírások
betartását.
• Szociális temetés esetén biztosítja a sírhely kiásásához, a koporsó leengedéséhez és a
betemetéshez szükséges eszközöket.
• A köztemető üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a szociális temetés
lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi,
közegészségügyi, járványügyi szabályokat.
• Szociális temetés esetén a köztemető üzemeltetője a személyes közreműködést végzők
temetőben végzett tevékenységét ellenőrzi. A jogszabályban foglaltak be nem tartása
esetén a köztemető üzemeltetője felhívja a személyes közreműködést végzőt a
munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi előírások betartására. Ezek nem
teljesítése esetén az üzemeltető megteszi a szükséges intézkedéseket a feladat
elvégzése érdekében, melynek költségei a személyes közreműködést vállalót terhelik.
2./ A kegyeleti közszolgáltatási szerződés itt nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
A megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után
jóváhagyólag aláírják.
Hajdúnánás, 2014. december …..
Szólláth Tibor
polgármester

Rozgonyi Attila
ügyvezető igazgató
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Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályokról szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
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 javasolta a testületnek, hogy a kiküldött tervezetben
foglaltaktól eltérően az alapdíj után feltüntetett köbméter megjelölés helyett ürítési
alkalom megjelöléssel fogadja el a mellékletet, mivel a Kormányhivatal szóbeli
szakmai véleménye alapján az alapdíj az elszállított szennyvíz mennyiségétől
függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket foglalja magába.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát az általa elmondott
módosítással 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

595
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2014. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Melléklet a 34/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelethez

„Melléklet a 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelethez
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és
ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos 2015. évben alkalmazandó legmagasabb
közszolgáltatási díjak:
ALAPDÍJ:
ÜRÍTÉSI DÍJ ÖSSZESEN:
ebből begyűjtési díj
utókezelés díja
_
monitorozás költsége
ÖSSZESEN:
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2.202
1.500
302
56
2.642

Ft/alkalom
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3
Ft/m3__________
Ft/m3

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.”

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat által alapított kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló
25/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A „Hajdúnánás Városáért” kitüntető díj
1. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás város fejlődését,
gyarapodását, hírnevének öregbítését, kiemelkedő alkotómunkájukkal szolgáló
személyek és közösségek részére a „Hajdúnánás Városáért” kitüntető díjat (a
továbbiakban: kitüntető díj) alapítja.
(2) Kitüntető díjban az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő személy vagy közösség
részesíthető:
a)

olyan konkrét gyakorlati tevékenységet végzett bármely területen, amely a város
fejlődését, gyarapodását, hírnevének öregbítését jelentősen segítette, vagy

b)

olyan szellemi produktumot hozott létre, amely tartalmi értékeivel, közvetlen
megvalósíthatóságával, vagy közvetett hatásával a város szellemi gyarapodását
segítette elő, vagy
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c)

hosszabb időn át végzett, maradandó értéket felmutató tevékenységével hozzájárult
a város fejlődéséhez, támogatója a város gazdasági és szellemi gyarapodásának.
2. A „Hajdúnánás Város Díszpolgára” cím
2. §

(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, attól a céltól vezérelve, hogy a
helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Hajdúnánás Város Díszpolgára”
címet (a továbbiakban: díszpolgári cím) alapít.
(2) „Hajdúnánás Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével
mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános
elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
3. A javaslattétel rendje
3. §
(1) A kitüntető díjat és a díszpolgári címet a képviselő-testület adományozza.
(2) A kitüntető díj és a díszpolgári cím odaítélésére javaslatot tehetnek a képviselő-testület és
az önkormányzati bizottságok tagjai, a városban működő intézmények, gazdasági
társaságok, társadalmi és érdekképviseleti szervek, egyesületek.
(3) A javaslatokat minden év december 12-e előtt legalább 40 nappal kell benyújtani a város
polgármesterének, valamint a képviselő-testület tagjai további javaslatot tehetnek azon a
képviselő-testületi ülésen, melyen a kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról
döntenek.
4. Az adományozási eljárás
4. §
(1) A kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásra vonatkozóan a polgármester tesz
előterjesztést, és az odaítélésről a képviselő-testület dönt.
(2) A kitüntető díjból évente legfeljebb 2 db adományozható úgy, hogy ebből csak az egyik
lehet a közösségnek adományozott.
(3) A díszpolgári címből évente legfeljebb 1 db adományozható.
(4) A kitüntető díj és a díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az
adományozáskor a díszoklevelet és az emlékplakettet vagy az aranygyűrűt az elhunyt
családja képviselőjének kell átadni.
(5) A kitüntető díj és a díszpolgári cím átadására minden év december hónapjában,
a Város Napja alkalmából megrendezendő ünnepség keretében kerül sor.
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5. §
(1) A kitüntető díj adományozásával díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár.
Posztumusz kitüntető díj odaítélése esetén a díj adományozásával díszoklevél és
emlékplakett jár.
(2) A díszpolgári cím adományozásával aranygyűrű és díszoklevél jár.
(3) Az emlékplakett leírása a következő: kör alakú 90 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú,
bronzból készült kétoldalas plakett. Első oldalán a városra utaló dombormű, a körív
mentén nyomtatott nagybetűkkel a „Hajdúnánás Városáért” felirat. Második oldalán a
vízszintes átmérővel párhuzamosan a „Hajdúnánás Város Önkormányzatának díja”
felirat.
(4) Az aranygyűrű leírása a következő: 14 karátos aranyból készült, min. 8 gramm súlyú
pecsétgyűrű, melynek pecsétnyomó részén Hajdúnánás város címere található.
(5) A pénzjutalom összegéről a képviselő-testület minden évben az önkormányzat
költségvetésének elfogadásakor dönt, és a költségvetésről szóló önkormányzati
rendeletben hagyja jóvá.
(6) A pénzjutalom, a kitüntető díj és a díszpolgári cím adományozásával járó egyéb
költségek fedezetét a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében kell
biztosítani.
6. §
(1) A kitüntető díjat és a díszpolgári címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett vagy a díjazott
arra érdemtelenné válik. Érdemtelennek kell tekinteni különösen azt, akit szándékos
bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt.
(2) A visszavonást elsősorban az adományozásra javaslatot tevő kezdeményezheti a
polgármesternél.
(3) A visszavonásról a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
7. §
A kitüntetettekről és díjazottakról a jegyző nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az
adományozás évét, a kitüntettek, díjazottak nevét, állampolgárságát és foglalkozását.

5. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 01-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat által alapított kitüntető díj és díszpolgári cím
adományozásáról szóló 25/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelet.
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Hajdúnánás, 2014. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a városi
kitüntető díjakról és elismerő címről szóló 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendelet
felülvizsgálatáról
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 elmondta, megfontolja a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, ezt a javaslatot ő fogalmazta meg. Újra
kellene gondolni magát a rendeletet. Sokszor van olyan, hogy 2 éven belül valakit
kétszer is kitüntetnek. Koncepcionálisan kellene átgondolni az egészet, szerinte
kerüljön be a munkatervbe.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a városi kitüntető díjakról és elismerő címről
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Városi kitüntető díjak
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város fejlődését, szellemi
gyarapodását, hírnevének öregbítését alkotó munkával, vagy konkrét gyakorlati
tevékenységgel szolgáló személyek,
maximum 5 fős csoportok elismerésére az alábbi díjakat alapítja:
a)
b)
c)
d)
e)

KABAY JÁNOS Közegészségügyi Díj,
MAKLÁRY LAJOS Pedagógiai és Közművelődési Díj,
SOÓS GÁBOR Közszolgálati Díj,
SOMORJAI LÁSZLÓ Testnevelési és Sport Díj és
CSIHA GYŐZŐ Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díj.

2. §
(1)A Kabay János Közegészségügyi Díjban az a személy vagy csoport részesíthető, aki a
város lakossága egészségének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében végez magas fokú
szakmai tudással kiemelkedő munkát.
(2)A Makláry Lajos Pedagógiai és Közművelődési Díjban az a személy vagy csoport
részesíthető, aki tartósan magas színvonalú oktató-nevelő munkát folytat a város
gyermekei érdekében, illetve az a személy, aki a közművelődés területén vívja ki a város
lakosságának általános megbecsülését.
(3)A Soós Gábor Közszolgálati Díjban az a személy vagy csoport részesíthető, aki a város
közigazgatásában, közszolgálatában hosszú időn át magas fokú szakmai felkészültséggel,
eredményesen és humánusan tevékenykedik.
(4)A Somorjai László Testnevelési és Sport Díjban az a személy vagy csoport részesíthető,
aki a város lakossága, ezen belül a város ifjúsága testnevelése és sportkultúrájának
kifejlesztése érdekében kiemelkedő érdemeket szerez, eredményeket mutat fel.
(5)A Csiha Győző Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi Díjban az a személy vagy csoport
részesíthető, aki a város ipara, mezőgazdasága, kereskedelme érdekében kiemelkedő
érdemeket szerez, eredményeket mutat fel.
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3. §
(1)A kitüntetés hatálya a város teljes alkotóképes lakosságára kiterjed.
(2)Olyan személy is részesülhet kitüntető díjban, aki nem a városban él, de valamely területen
jelentős mértékben segítette, segíti a város gyarapodását.
4. §
(1)A kitüntető díjat a képviselő-testület adományozza.
(2)A díjak adományozására a város képviselő-testületének tagjai, az önkormányzati
bizottságok tagjai, a munkáltatók, a nyilvántartásba vett egyesületek, társadalmi
szervezetek, alapítványi kuratóriumok tehetnek javaslatot.
(3)A javaslatot az 5. §-ban megállapított átadási időpont előtt legalább 40 nappal kell
megküldeni a polgármesternek, a képviselő-testület tagjai további javaslatot tehetnek azon
a képviselő-testületi ülésen, melyen a díjak adományozásáról döntenek.
(4)A díjak odaítélésére vonatkozóan a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, az
Egészségügyi és Szociális, a Városfejlesztési valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok
javaslatai alapján a polgármester tesz előterjesztést.
(5)A díjakból évente minimum 2 db adományozható, melynek meghatározásáról a képviselőtestület dönt.
5. §
A díjak átadására minden év december hónapjában, a Város Napja alkalmából
megrendezendő ünnepség keretében kerül sor.
6. §
(1) A kitüntető díjak adományozása során művészileg tervezett, névre szóló emléklap
átadására kerül sor.
(2) Az emléklap leírása a következő: A/3-as méretű, A/4-es méretre hajtva, melynek:
a ) külső oldalán vonalrajzos városcímer,
b ) belső bal oldalán EMLÉKLAP felirat,
c ) belső jobb oldalán a díjak névadóinak (Kabay János, Makláry Lajos, Soós Gábor,
Somorjai László, Csiha Győző) grafikai portréi, Hajdúnánás város jellemző
épületeinek grafikája, és az adományozó megnevezését, a kitüntetésben részesülő
személy nevének helyét és a kitüntető díj elnevezését tartalmazó feliratok vannak

7. §
(1) A díjakkal egyéni díj esetén személyenként bruttó 200.000.- Ft, csoportos díj esetén bruttó
300.000.- Ft pénzjutalom jár.
(2) Posztumusz díj odaítélése esetén a díjjal pénzjutalom nem jár.
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(3) A pénzjutalom és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a képviselő-testület a
mindenkori költségvetésében elkülöníti.
8. §
(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2) A visszavonást elsősorban az adományozásra javaslatot tevő kezdeményezheti a
polgármesternél.
(3) A visszavonásról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.
9. §
A kitüntetettekről a jegyzőnek nyilvántartást kell vezetni.
2. A Polgármesteri Közösségi Díj
10. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás város illetékességi
területén működő rendőrkapitányság, katasztrófavédelmi kirendeletség, mentőállomás
azon dolgozója és a polgárőrség azon tagja részére, aki valamely rendkívüli esemény
során kiemelkedő teljesítményt nyújtott az élet vagy vagyonmentés, bűnügyi felderítés
során, Polgármesteri Közösségi Díjat alapít. Az adományozás joga a város polgármesterét
illeti meg, aki az adományozás tényéről a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja a
képviselő-testületet.
(2) A díj odaítélésével egyidejűleg a polgármester Emléklapot és pénzjutalmat ad át. Az egy
évben adományozható pénzjutalom keretösszegét a képviselő-testület az önkormányzat
éves költségvetési rendeletében biztosítja.
3. A Polgármesteri elismerő cím
11. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város általános fejlődése,
hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális
(művészeti), sport vagy szakmai területen kifejtett és a lakosság által széles körben
méltányolt tevékenység elismeréseként Polgármesteri elismerő címet (a továbbiakban:
elismerő cím) alapít.
(2) Elismerő cím adományozására kerülhet sor abban az esetben, ha a város
önkormányzatáért, annak szerveiért vagy egyáltalán a város lakosságáért egyes személyek
vagy közösségek olyan elismerést kiváltó tevékenységet hajtottak végre, esetleg részükre
olyan előnyöket nyújtottak, amelyek a szokásos és elvárható mértéket meghaladják és
magatartásukkal (helytállásukkal) példaértékűen érdeket elégítettek ki vagy értéket
szolgáltattak.
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(3) Az elismerő cím adományozására a (2) bekezdésben meghatározott feltételek
bekövetkezését követően, de legfeljebb 1 hónapon belül kerül sor. Az adományozás joga a
város polgármesterét illeti meg.
(4) A cím odaítélésével egyidejűleg a polgármester „Polgármesteri elismerő oklevelet” ad át,
aki az adományozás tényéről és az oklevél átadásáról a legközelebbi testületi ülésen
tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(5) Az oklevél leírása a következő: A/3-as méretű, A/4-es méretre hajtva, melynek:
a ) külső oldalán vonalrajzos városcímer,
b ) belső bal oldalán „POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL” felirat és
c ) belső jobb oldalán Hajdúnánás város jellemző épületeinek grafikája, az adományozó
megnevezése és aláírása, valamint az elismerő címben részesülő személy vagy
közösség neve.
4. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a városi kitüntető díjakról és elismerő címről szóló 27/2011 (XI. 30.)
önkormányzati rendelet.

Hajdúnánás, 2014. november 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás város
zászlójáról és annak használatáról szóló 48/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet
felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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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. Éles András képviselő úr elmondta, ő bizottsági ülésen kimutatást kért a testületi
ülésre a zászlóhasználat engedélyezéséről, nem kapta meg.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, ahogy kérte képviselő úr az ülésre elkészült a
kimutatás, amit fel is olvasott a képviselő-testület számára.
Szólláth Tibor polgármester úr annyival egészítette ki, hogy Mónus József számára
is engedélyezésre került a zászló használata a világversenyen.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás város zászlójáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
(1) Hajdúnánás város zászlója kék-fehér színű sávos lobogó, amelyet a hajdúvárosok
évszázadokon át, mint összetartozásuk jelét használták. Függőleges helyzetben balról,
vízszintesen pedig felül helyezkedik el a kék. Rajta a város címerével, alatta Hajdúnánás
felirattal.
(2) A városi zászló méretei, felhasználástól függően:
a) 100 x 200 cm,
b) 120 x 60 cm,
c) 60 x 40 cm,
d) 14 x 22 cm.
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2. §
(1) A városi zászló használható:
a) a képviselő-testület ülései alkalmával,
b) állandó jelleggel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal épületének oromzatán,
amely a hagyománytiszteleten túl az önkormányzáson alapuló várost szimbolizálja,
c) települések közti bel- és külföldi kapcsolatokban,
d) a város életében jelentős helyi események alkalmával,
e) megkülönböztetésül több település részvételével tartott rendezvényen,
f) az önkormányzati szervek, intézmények, gazdasági társaságainak ünnepségein,
rendezvényein,
g) cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével –
elismerésként.
(2) Ha Magyarország zászlajának használata kötelező, azt a városi zászló nem helyettesítheti.
3. §
(1) A város zászlójának a 2. § (1) bekezdés d)-g) pontjaiban és az ezeket meghaladó további
használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi. Az engedély esetenkénti
felhasználására, vagy hosszabb időtartamra egyaránt adható.
(2) A városi zászló használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a zászló előállításának vagy felhasználásának célját, módját, mennyiségét és
időtartamát,
c) a zászló felhasználásáért felelős személy megnevezését,
d) a zászlóval díszített tárgy mintáját és annak egy fénykép-másolatát,
e) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat.
(3) A városi zászló használatára, vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy
forgalomba-hozatal módja, körülményei alapján a felhasználás méltatlan, ízléstelen, a
közfelfogás szerinti jóerkölcsbe ütköző.
(4) Ha a kérelem a 3. § (2) bekezdés szerinti tartalmi elemeket tartalmazza és annak teljesítése
nem ütközik a 3. § (3) bekezdésébe, akkor a polgármester az engedélyt megadja.
(5) A városi zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) a felhasználási cél megjelölését,
c) a felhasználás idejét, illetve időtartamát,
d) a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó és az esetleges
egyéb kikötéseket,
e) a kereskedelmi forgalomba-hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj mértékét.
(6) Ha a zászlóhasználat engedélyezés annak előállításának vagy forgalomba hozatalának
céljából történik, a zászlóhasználatért engedély-díjat kell fizetni. Az engedély-díj mértéke
az előállított termék mennyiségének és egység (eladási) árának figyelembevételével kerül,
eseti jelleggel megállapításra.
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(7) A városi zászlók beszerzéséről, őrzéséről, gondozásáról és nyilvántartásáról a jegyző
– a gondnok útján –gondoskodik.
4. §
-

Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

-

Hatályát veszti a Hajdúnánás város zászlójáról és annak használatáról szóló 48/2004.
(XII. 01.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2014. november 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás
város történelmi címerének visszaállításáról, használatának szabályozásáról szóló
47/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás város történelmi címeréről
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Hajdúnánás város címerének leírása
1. §
(1) A címer hármas rétegzésű. Az égszínkék, ovális pajzson egy hajdú vitéz áll, aki vörös
ruhát és sárga csizmát visel. Jobb kezében kivont meztelen szablyával, baljában pedig egy
levágott török fejjel. Fölötte helyezkedik el a vitézi nyílt sisak a királyi koronával, a
visszavonhatatlan (kollektív) nemesi kiváltság jelképével. Legfelül kivont szablyát tartó
jobb kar és a szablyán levágott török fej látható. A címerképet balról vörös és arany,
jobbról pedig kék és ezüst girlandok egészítik ki.
(2) A címer rajzát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. A címerhasználat köre
2. §
(1) A címert – a 3. §-ban meghatározottak szerint – kizárólag esztétikai és utaló jelképként
szabad felhasználni.
(2) A címer használható:
a) képviselő-testületi meghívókon,
b) a képviselő-testület és a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) felhívásain, programjain, tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött
megállapodásokon és szerződéseken,
c) a település történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a településre
utaló emléktárgyakon,
d) a képviselő-testület által alapított és kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
és emlékérmeken,
e) ünnepségeken, rendezvényeken,
f) hazai és nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandákban,
g) a képviselő-testület bizottságai, továbbá a Hivatal tisztségviselői által a képviselőtestület megbízásából eredő tevékenységük során használt levélpapíron,
h) az önkormányzat vállalatainak emblémája részeként,
i) az oktatási és közművelődési intézményekben, mint városunkat jelképező
szimbólumok,
j) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával – külön engedély alapján –
nem önkormányzati szervek által is.
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(3) A címer hivatalos, hatósági tevékenység és eljárás során nem alkalmazható.
3. A címer használatának engedélyezése
3. §
(1) A címer 2. § (2) bekezdésétől eltérő használatát – kérelemre – a polgármester engedélyezi.
Az engedély esetenkénti felhasználására, vagy hosszabb időtartamra egyaránt adható.
(2) A címert csak hiteles alakban, méretarányosan szabad ábrázolni, használni:
a) színesen, a színek megtartásával, vagy
b) fekete-fehér grafikában.
(3) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, akkor
engedélyezhető, hogy a címer az előállításhoz felhasznált anyag színeiben, illetve
nyomdai előállítás esetén fekete-fehér színben kerüljön ábrázolásra és felhasználásra a
heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával.
4. §
(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a címer előállításának, illetve felhasználásának célját és módját, mennyiségét és
időtartamát,
c) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,
d) a címerrel díszített tárgy mintáját és annak egy fénykép-másolatát,
e) kereskedelmi forgalom esetén a javasolt egységárat.
(2) A címer használatára vagy előállítására nem adható engedély, ha a használat vagy
forgalomba-hozatal módja, körülményei alapján a felhasználás méltatlan, ízléstelen, a
közfelfogás szerinti jóerkölcsbe ütköző.
(3) Ha a kérelem a 4. § (1) bekezdés szerinti tartalmi elemeket tartalmazza és annak teljesítése
nem ütközik a 4. § (2) bekezdésébe, akkor a polgármester az engedélyt megadja.
(4) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes megnevezését és címét,
b) a felhasználási cél megjelölését,
c) a felhasználás idejét, illetve időtartamát,
d) a terjesztés, forgalomba-hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó és az
esetleges egyéb kikötéseket,
e) a kereskedelmi forgalomba-hozatal esetén az egységárat és az engedély-díj
mértékét.
(5) Ha a címerhasználat engedélyezés annak előállításának vagy forgalomba hozatalának
céljából történik, a címerhasználatért engedély-díjat kell fizetni. Az engedély-díj mértéke
az előállított termék mennyiségének és egység (eladási) árának figyelembevételével kerül,
eseti jelleggel megállapításra.
(6) A címer használatára kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást köteles vezetni.
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5. §
(1) A polgármester a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a címer
használatára méltatlanná vált.
4. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez arendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.
(2)Hatályát veszti a Hajdúnánás város történelmi címerének visszaállításáról, használatának
szabályozásáról szóló 47/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2014. november 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2014-2015. évi módosításával kapcsolatos
kérelmek és a 252/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítása
tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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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 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

332/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
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 úgy határoz, hogy a 252/2014. (VIII. 28.)
számú Képviselő-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1.) 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 törli.
2.) Tóth László kérelmére Hajdúnánás külterület 01073/1-2 hrsz-ú és a 01074/91-98 hrszú ingatlanokat érintően azok terület-felhasználás változása, illetve övezeti átsorolás
módosítása céljából a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítását
törli.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a határozatban foglaltakról értesítse és a
településrendezési tervezésre vonatkozó szerződést kösse meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 1.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánás város 2014.-2015. évi településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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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 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
333/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre
gyakorolt hatása nem indokolja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 2015.
évre vonatkozó ütemtervének meghatározására és az ellenőr megbízására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat 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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

334/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású
önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének ütemezését a
mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felhívja a jegyzőt, hogy az ütemezett ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2015. december 31.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
335/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint az önkormányzati fenntartású önállóan működő, az önállóan működő és gazdálkodó
intézmények és a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési
tevékenységének elvégzésével a Val-Ethik Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t
(1025 Budapest, Pitypang út 1/A 1/4.) bízza meg, 220.000 Ft/hó díjazással.
Felhatalmazza a jegyzőt a belső ellenőrzési szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos
szerződés megkötésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés elkészítésekor a határozatból adódó
kiadás tervezéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. január 31. – a költségvetésben történő tervezésre

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodás elfogadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Buczkó József képviselő úr kiment a teremből, így a testület 10 fővel folytatta tovább
az ülést.)
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Szólláth Tibor polgármester úr azt a módosítást tette, hogy a határozati javaslat
utolsó bekezdése kerüljön elhagyásra.
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 határozati javaslatát a polgármester úr által tett
módosításnak megfelelően 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
336/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
és a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének végrehajtására kötött együttműködési
megállapodást megismerte, azt a melléklet szerint jóváhagyja.
A képviselő-testület az együttműködési megállapodás elfogadásával egyidejűleg
felülvizsgálta a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendeletét és megállapította, hogy a megállapodás
végrehajtása érdekében, azt módosítani nem szükséges.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, felkéri továbbá,
hogy Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u.
15. szám) elnökének értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 28. - értesítésre
2014. november 30. - együttműködési megállapodás megkötésére

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Mezei
Őrszolgálat 2014. évben végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót 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 a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Bódi Judit képviselő asszony elmondta, bizottsági ülésen elhangzott az a kérdés,
hogy az őrszolgálat működéséhez mennyivel kell pluszban hozzájárulnia az
önkormányzatnak. Azt a választ kapta, hogy 26 millió forint a működési költség,
amiből 25 millió forint áll az őrszolgálat rendelkezésére, így az önkormányzatnak
1 millió forinttal kell a költségekhez hozzájárulnia. Kérdése, hogy nem tudja-e az
őrszolgálat kigazdálkodni ezt az 1 millió forintot, hiszen így is magas járulékot kell
fizetnie az embereknek ezért a szolgáltatásért.
Török Róbert a Mezei Őrszolgálat vezetője elmondta, így is szűkös a
költségvetésük, pár százezer forintot tud még rajta csökkenteni, de 1 millió forintot
biztosan nem.
Szólláth Tibor polgármester úr pontosításként elmondta, az őrszolgálat
működéséhez 10 millió forintot nyújt az állam, 15 millió forint kerül beszedésre
mezőőri járulékból és ehhez teszi hozzá az 1 millió forintot az önkormányzat. Ez azt
jelenti, hogy jelentősen jobb lett az állami támogatással a szolgálat fenntarthatósága. A
Kossuth Vadásztársasággal is van egy megállapodás, ami szerint évi 1,2 millió
forinttal járulnak hozzá a működéshez.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, bizottsági ülésen az a kérés hangzott el az
őrszolgálat vezetőjétől, hogy jó lenne, ha lenne még egy szolgálati autójuk.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hozzá ilyen kérés még nem érkezett.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, miután felé az a kérés érkezett, hogy az
esetleges tudáshiányból származó kérdéseit bizottsági ülésen tegye fel, úgy az a
kérése, akkor ő pedig teljes körű válaszokat kapjon. Egyébként köszöni a kiegészítést,
neki is eszébe juthatott volna az állami támogatás. De az ő kérése az, hogy az
őrszolgálat igenis próbálja meg kigazdálkodni ezt az 1 millió forintot.
Papp Gáborné képviselő asszony először is megköszönte az őrszolgálat munkáját és
a beszámolót. A zártkerti ingatlanok tulajdonosainak azon kérését tolmácsolta,
miszerint a betakarítási időszakban fokozott figyelemmel legyen az őrszolgálat, mert
ebben az időszakban rengeteg a lopás.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megerősítette a képviselő asszony által
elmondottakat. Elmondta, hogy a másik terepjáró beszerzése nem az őrszolgálat kérése
volt, hanem a bizottság javaslata a munkavégzés megkönnyítése érdekében.
(Buczkó József képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 11 fővel folytatta tovább
az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta a beszámolóban leírtakat. Elmondta, ez
nem önkormányzati feladat, hanem a gazdák érdekeit szolgálja, hiszen a vagyon
mindig kötelezettséggel jár, így azoknak kell ezt a járulékot megfizetni, akik
érdekében a munkavégzés folyik.

615

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület a beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
337/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezei Őrszolgálat 2014. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 16.) intézmény alapító okiratának módosításáról
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.)
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
338/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) intézmény alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító okirat
- 2.2. Ellátottak számára nyitva álló helyiség és a gyermekjóléti szolgáltatás
tekintetében területi irodája pontjában a „4096 Újtikos, Fő utca 11. szám”
szövegrészt törli, egyidejűleg helyébe a „4096 Újtikos József Attila utca 16. szám”
szövegrész lép.
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-

16. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma pontjában a „4096 Újtikos, Fő utca 11.
szám” szövegrészt törli, egyidejűleg helyébe a „4096 Újtikos József Attila utca 16.
szám (alapterülete 166,43 m2)” szövegrész lép.

A képviselő-testület az alapító okiratot módosításokkal egységes szerkezetben a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a határozatból eredő feladatok ellátására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 10.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI
köznevelési megállapodás megkötéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

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 elmondta, a határozati javaslat annyiban módosul,
hogy a szerződést kötő fél nem az önkormányzat lesz, hanem a Hajdúnánási Óvoda.
Erre azért van szükség, mert nem a fenntartóval kell megkötnie a szakszolgálatnak a
szerződést, hanem magával az Intézménnyel. Az önkormányzat a megállapodást csak
jóváhagyhatja.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, a megyei KLIKK ezt a feladatot nem tudja
ellátni, pedig korábban, amikor ő még korábban képviselő volt, ez a szolgáltatás jól
működött. Szeptember 5-e óta 5 SNI-s gyerek nincs ellátva, így az egyetlen lehetőség,
ha az egyház által működtetett intézmény látja el ezt a feladatot, aki viszont
hajdúnánási szakembereket fog foglalkoztatni. Tehát Hajdúnánáson megvan a
szakember állomány, és ha a megyei KLIKK jól működik, akkor meg tudta volna
oldani ezt a feladatot.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ha röviden kellene értékelni az
elhangzottakat, akkor részben egyetért vele, de ha bővebben beszélnek róla, akkor
kiderül, hogy ennél jóval árnyaltabb a kép. Most van egy helyzet, amit meg kell
oldani, és amire a jelen előterjesztés megoldást kínál. Korábban egy jó szakmai
gárdával működő pedagógiai szakszolgálata volt a településnek, de ez a feladat
elkerült az önkormányzattól és ott gyakorlatilag nem tudták ezt a helyzetet kezelni.

617

Szabóné Marth Éva képviselő asszony a szakbizottság elnökeként elmondta, az
önkormányzat próbálkozott korábban is egyeztetéssel, sajnos sikertelenül, nem tudták
megoldani ezt a helyzetet. Ekkor kerestek másfajta megoldást, amit a jelen
előterjesztés is mutat.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, egyetért az eddig elhangzottakkal. Az is
igaz, hogy a KLIKK részéről nincs jelen senki az ülésen, de szerinte be kell látni, nem
tudja ellátni ez a szerv a feladatát.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, ez azért nem egy országos
probléma van, ahol a törvényalkotó által meghatározott feladatokat el tudja látni a
KLIKK, ez regionális probléma.
Bódi Judit képviselő asszony arról beszélt, ha ez nem országos, hanem megyei
probléma, akkor ez szégyen. Maga az előterjesztés tartalmazza azt, hogy helyi
szakembereket fog alkalmazni a szolgáltató. Hozzá kell tenni, hogy a városban van két
olyan fejlesztő óvodapedagógus, akik átkerültek korábban a szakszolgálathoz, és akik
úgy vélik az önkormányzati döntések áldozatai lesznek. Ebben az önkormányzatnak
felelőssége van, nyomon kellene követni az ő sorsukat.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, két szakember hiányos terület van, a
gyógytestnevelés és a logopédia. Korábban Hajdúnánáson ez megoldott volt, a többi
településen nem és tulajdonképpen az a helyzet, hogy a megyében jelenleg egyenlően
oszlik el ez a hiány.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
339/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyását adja ahhoz, hogy a
Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdésében rögzített pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására vonatkozóan 2015. január 01-jei hatállyal a melléklet szerinti
köznevelési megállapodást megkösse a Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Fejlesztő Nevelést-oktatást végző Általános Iskola, Óvoda és
Pedagógiai Szakszolgálattal (6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. utca 1.).
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31. - a köznevelési megállapodás megkötésére

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, a testület csak véleményt nyilvánít, de
tulajdonképpen a KLIKK hozza meg a döntést.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
340/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja azon véleményét, hogy a
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4080 Hajdúnánás,
Óvoda u. 2-10. szám) felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területében legyen
megállapítva.
A képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt is, hogy Hajdúnánás Város
Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő hátrányos helyzetű, általános iskolába járó
gyermekek létszáma: 115 fő, amelyből 110 fő a Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. A halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszáma: 39 fő, amelyből 18 fő a Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályának (4024 Debrecen, Piac utca 54. szám) értesítéséről gondoskodjon.
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Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) létszámnöveléssel kapcsolatos
kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, a javasolt létszámkeret a
törvényeknek megfelel, így a döntést jogszerűen meg lehet hozni.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
341/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
2014. december 1. napjától az engedélyezett létszámkeretet 2 fő óvodapedagógus
álláshellyel növeli.
A Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2014. december 1. napjától a Hajdúnánási
Óvodánál a nevelőmunkát közvetlenül segítők létszámát 1 fővel, valamint a félállású
rehabilitációs támogatottak létszámát 2 fővel csökkenti.
A fentiek végrehajtása után a
2014. december 1. napjától: 72 fő.

Hajdúnánási

Óvoda

engedélyezett

álláskerete

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézményvezetőjének értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 30.
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Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a házi
segítségnyújtással kapcsolatos szakmai megbeszélésről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment a teremből, így a testület 10 fővel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, a
tájékoztatóban foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
342/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi
kapcsolatos szakmai megbeszélésről szóló tájékoztatót megismerte.

segítségnyújtással

A képviselő-testület úgy határoz, hogy
- felülvizsgálja Tedej városrész házi segítségnyújtással kapcsolatos igényei
kielégítésének lehetőségeit, továbbá
- a házi segítségnyújtással kapcsolatban a lakosság részére tájékoztatót jelentet meg,
melyet a Hajdúnánási Újságban és Hajdúnánás város honlapján tesz közzé.
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató közzétételéről és a felülvizsgálatról szóló
előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31. – a tájékoztató közzétételére,
2015. február 28.
– a felülvizsgálatról szóló előterjesztés előkészítésére

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

621

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2015.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett
pályázatok elbírálására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
343/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 270/2014. (IX. 18.) Képviselőtestületi Határozatát úgy módosítja, hogy a 2015. évi Bursa Hungarica pályázati
fordulóban 122 fő pályázatát támogatja, 480 e Ft keretösszegben.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók
jellemző adatait, a 2014/2015. tanév második félévétől („A” típusú pályázók esetén)
az alábbi tanulókat támogatja a megnevezett összeggel:

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

Név
Bakos Bence
Balogh Judit Boglárka
Bata Erzsébet
Bertalan Ágota Anna
Bodnár Vivien
Csiszár Éva
Csiszár Imre
Csuja Gábor
Csuka Hajnalka
Darabos Renáta
Darabos Erika
Deák Vanda
Dézsi Ágota
Dombi Krisztina
Dulavics Diána
Erdei Diána
Erdei Krisztián
Erdős Fruzsina
Fehér Judit Anna

Lakcím
HAJDÚNÁNÁS
Polgári u. 75/A.
Kossuth u. 50.
Pázsit u. 14.
Polgári u. 11.
Szatmár u. 41.
Kiss Ernő u. 33.
Honfoglalás u. 12/A.
Hódos I. u. 23.
Sarló u. 14.
Pöstyén u. 11.
Pöstyén u. 11.
Attila u. 84.
Szabadság u. 22.
Tanya 0800/20. hrsz.
Soós G. u. 29/a.
Kapitány u. 24.
Árpád u. 1/b.
Polgári u. 78.
Luther u. 10.

Javasolt
összeg
(Ft)
4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,3.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,-
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Fehér Beatrix
Fekete Dávid
Gál Marietta
Hernyák Csilla
Horváth Ágnes
Iványi Szabolcs
Izsoó Alexandra
Jámbor Anna
Juracskó Anita
Kállai László
Kállai Zsolt Ádám
Kántor Ildikó
Kéki Katalin
Kiss Ágnes
Kiss Árpád
Kiss Nikolett Éva
Kompár Fanni
Kosztovics Csaba
Kosztovics Patrik
Kovács Evelin
Magi József
Magi István
Mészáros Krisztina
Mezei Kincső
Molnár Judit
Molnár Nikolett Mária
Molnár Sándor
Murvai Klaudia
Murvai Miklós
Nábrádi Péter Mihály
Nábrádi Veronika Anna
Nagy Ágnes
Nagy Alexandra
Nagy Fruzsina
Nagy Ibolya
Nagy Máté
Nagy Nikolett
Nagy Nikolett
Nagy Sándor
Nagy Zsolt
Nagyházi Mária Viola
Nyíri Kinga Szandra
Ötvös Rita Judit
Ötvös Norbert
Pajkos Vivien
Pálfi László
Pálóczi Bettina
Papp Zoltán Fülöp
Putnoki Petra
Reszegi Alexandra Anikó
Rékasi Gergely
Reszegi Andrea Margit
Reszegi Csaba Miklós
Reszegi Tímea
Reszegi Sándor
Sebestyén Vivien
Sebők Zsuzsa
Somogyi Kinga

Luther u. 10.
Ady Endre krt. 11. 2/5.
Rákóczi u. 11.
Irányi u. 1. 3/25.
Bajza u. 2/a.
Vörösmarty u. 65.
Óvoda u. 20. 1/4.
Dorogi u. 12/A., 3/7.
Nyúl u. 2.
Zrínyi u. 17/A.
Irányi D. u. 1. II/23.
Attila u. 96.
Lehel u. 24.
Magyar u. 58.
Béke u. 15.
Nyár u. 32.
Ady E. krt. 21. 2/9.
Mártírok u. 13. 4/13.
Mártírok u. 13. 4/13.
Kabay János u. 63.
Gábor Áron u. 7.
Gábor Áron u. 7.
Csiha Gy. u. 10.
Kossuth u. 12. 3/5.
Hunyadi u. 113.
Jegyző Nagy Imre u. 20/A.
Hunyadi u. 113.
Dózsa Gy. u. 7.
Wesselényi u. 25/a.
Pöstyén u. 2.
Pöstyén u. 2.
Tiszavasvári u. 1.
Baross u. 17/A.
Hunyadi u. 62/A.
Rákóczi u. 33.
Hunyadi u. 62/A.
Polgári u. 72/A.
Magyar u. 69. fsz. 1.
Nap u. 5.
Nap u. 5.
Vasvári Pál u. 11.
Érmihályfalva u. 9.
Széchenyi krt. 67.
Vörösmarty u. 43.
Irányi u. 1. 3/29.
Bocskai u. 34. 2/5.
Damjanich u. 18.
Ady E. krt. 19. fszt. 1.
Magyar u. 43.
Óvoda u. 20. 3/12.
Dorogi u. 47/A.
Dobó István u. 44.
Szeles tér 1. ¼.
Dobó István u. 44.
Dobó István u. 44.
Köztársaság tér 2-3. „A” ¼.
Vasvári P. u. 24.
Sarló u. 41.

4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,3.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,3.000,3.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,-
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78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Szabó Ádám
Szabó Gábor
Szabó Judit
Szabó Sándor
Szabó Veronika
Szécsy Dóra
Szécsy Ferenc
Szurkos József
Takács Gyöngyi
Takács Judit
Takács Nikoletta
Takács Petra
Tanyi Kitti
Tar Bence
Tar Krisztián
Torma Antal
Tóth Marianna
Tóth Máté
Tóth Nándor
Tóth Richárd
Tóth Tibor
Török Ágnes
Uri Bence
Uri Krisztina
Ürmössy Bence
Varga Dávid Sándor
Varga Evelin
Varga Zoltán
Zágonyi Kitti
Zand Ákos
Zihor Flóra Anna
Zubor Alexandra
Zubor Lajos
Zsuga Attila
Zsuga Imre

Sarló u. 27.
Polgári u. 75.
Kossuth u. 79.
Honfoglalás u. 55/A.
Honfoglalás u. 55/A.
Ady E. krt. 21. fszt. 1.
Ady E. krt. 21. fszt. 1.
Eszlári u. 17.
Tizedes u. 64.
Csokonai u. 16. fszt. 1.
Csokonai u. 16. fszt. 1.
Dózsa Gy. u. 18.
Hódos Imre u. 13.
Kapitány u. 66.
Kapitány u. 66.
Kasza u. 30.
Polgári u. 24.
Sarló u. 15.
Nagy Sándor u. 15.
Honfoglalás u. 2/a.
Magyar u. 70.
Liliom u. 68.
Kiss Ernő u. 22.
Kiss Ernő u. 22.
Bocskai u. 30. 1/3.
Toldi u. 4.
Tizedes u. 54.
Szabadság u. 12.
Jókai u. 49.
Szabadság u. 14.
Kossuth u. 16. 2/4.
Pázsit u. 17.
Pázsit u. 17.
Polgári u. 59.
Nyíregyházi u. 32.

4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,3.000,3.000,3.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,-

3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat által támogatott felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó pályázók („B” típusú pályázók) esetén a 2015/2016. tanévtől az alábbi tanulókat
támogatja a megnevezett összeggel:

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Név
Bata Eszter
Bata Kitti
Lesku Krisztina
Nyitrai Dóra
Oláh Marianna
Ötvös Bertalan
Szabó Albert
Szabó Richárd
Tanyi Enikő

Lakcím
HAJDÚNÁNÁS
Pázsit u. 14.
Magyar Gáborné u. 2. 1. ajtó
Dózsa Gy. u. 48/A.
Tulipán u. 11.
Tizedes u. 13.
Széchenyi krt. 67.
Polgári u. 30.
Mártírok u. 13. 4/15.
Hódos Imre u. 13.

Javasolt
összeg
(Ft)
4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,4.000,3.000,4.000,4.000,-
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Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a támogatottak,
illetőleg a pályázók adatainak az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelője felé
történő továbbításáról gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 8. - települési döntés Bírálati lapon való rögzítése.
2014. december 12. - a pályázók bírálati anyagának megküldése az Emberi
Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelője részére

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
intézményvezetőinek vezetői pótlékai felülvizsgálatáról
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.)
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszajött a terembe, így a testület 11 fővel
folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, befogadja a bizottságok azon javaslatát,
hogy a vezetői pótlékok megállapítása a vezetői megbízások időtartamáig szóljanak.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr bejelentette, hogy személyes érintettsége okán nem vesz
részt a szavazásban.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a
bizottságok módosító javaslatával szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület a beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal, 1 fő
(Buczkó József) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
344/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában
működő intézményeinek magasabb vezetői részére 2014. december 1-től a vezetői
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megbízatásuk lejártáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
70. §-a, az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeletek, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény figyelembe vételével az alábbi
intézményvezetői pótlékokat állapítja meg:
Garantált
illetmény
(Ft)

Pótlék
%-a

Pótlék (Ft)

Illetménykiegészítés (Ft)

Összes
illetmény
(Ft)

185.100

200

40.000

74.900

300.000

175.200

500

100.000

54.800

330.000

243.182

500

100.000

15.800

359.000

Kovácsné Bata Éva
(Hajdúnánási Óvoda)

290.062

56

92.820

-

382.900

Török Róbert
(Mezei Őrszolgálat)

140.000

250

50.000

64.600

254.600

Név
Baráthné Megellai
Erzsébet
(Városi
Rendelőintézet)
Berkes Anikó
(Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó
Intézmény)
Buczkó József
(Móricz Pál Városi
Könyvtár és
Helytörténeti
Gyűjtemény)

A képviselő-testület az intézményvezetők vezetői pótléka fedezetének biztosításáról az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezésekor gondoskodik.
Felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetők illetménypótlékának esetleges
módosulásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 1. – a munkáltatói intézkedések megtételére
2015. február 15. – a 2015. évi költségvetésben való tervezésre

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közvilágítási berendezések
karbantartására és üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálására
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.)

626

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony jelezte, hogy a kertvárosban egész hétvégén világítanak
a lámpák, ezt tovább kellene adni a Mezei-Villnek.
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 11 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
345/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 2. pontjában
foglalt hatáskörében eljárva a tulajdonában lévő közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére
és karbantartására 2015. január 1-től 2015. december 31-ig a
MEZEI-VILL Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin utca 12.)
köt vállalkozási szerződést a pályázati eljárás eredményeként, azzal a módosítással, hogy
az ajánlatban foglaltaktól eltérően
- a hibaelhárítás határidejét, a szerződés mellékletét képező jegyzék szerinti gyalogosátkelőhelyek, valamint nagyforgalmú csomópontok környezetében 48 órában, egyéb
esetekben 7 napban rögzítsük, továbbá
- a teljesítés igazolása az Üzemeltető által a számla mellékleteként kiállított javítási lap
Megrendelő általi visszaellenőrzése után írható alá, amely igazolás feltétele a számla
kifizetésének.
A vállalkozási díj összege: 5.128.020,- Ft+Áfa
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
MEZEI-VILL Kft-vel történő szerződés megkötéséről.

közvilágítás

üzemeltetésre

a

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
és közszolgáltatási díj alkalmazásának tapasztalatairól
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok a
tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az abban
foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület a tájékoztató határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
346/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás és közszolgáltatási díj alkalmazásának
tapasztalatairól szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételére a 2015. évben
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előterjesztés

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Tóth Imre képviselő úr kiment a teremből, így a testület 10 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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347/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás biztonsága
érdekében, 60.000 eFt keretösszegű munkabérhitel igénybevételét határozza el a
számlavezető hitelintézettől az OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.)
2015. január 5. napjától 2015. december 31-i végső lejárattal.
A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe
vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és a
mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő
megállapodásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. december 31.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

348/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a gazdálkodás biztonsága
érdekében, 160.000 eFt keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét határozza el a
számlavezető hitelintézettől az OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.)
2015. január 5. napjától 2015. december 31-i végső lejárattal.
A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe
vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és a
mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő
megállapodásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a fentiek szerinti hitelszerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31.
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Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a téli
igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
349/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Kirendeltségére vonatkozóan
2014. december 22-től 2015. január 2-ig igazgatási szünetet rendel el.
Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és
feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a
folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2014. december 10. - lakosság tájékoztatására
folyamatos
- feladatellátás biztosítása

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti ingatlan további hasznosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
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(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr azt kérdezte, milyen állapotban van ez az épület.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, amilyenben az előző vezetés hagyta.
Sajnos nem volt idő ennek az épületnek a rendbetételére. Igaz, nem is önkormányzati,
hanem oktatási célokat szolgált. Amikor a kormányhivatal megkereste az
önkormányzatot, akkor felmérték ennek az épületnek az állapotát és megállapították,
hogy nagyon elhanyagolt állapotban van mind az épület, mind pedig a kert is. Kérték a
KLIKK-et, hogy az épületet az önkormányzat használhassa, így jelenleg
gyakorlókertként funkcionál. Az épületen látszik az évtizedes karbantartás hiánya,
ezért kell ez a 3,5 milliós felújítás.
Buczkó József képviselő úr arról beszélt, az épület egyre kevésbé tudta ellátni a
funkcióját. Ezt a mostani helyzet szerencsésnek találja, hiszen berendezkedhet egy
fontos feladatot ellátó intézmény. A belső felújítás egy külső megújulást is hoz majd
reményei szerint és el lehet majd rajta helyezni azt a táblát, ami emlékezik a ház
történetére.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, jelenleg csak a belső felújításról van szó,
de bízik abban, hogy az épület külső felújítására akár pályázati pénzből, akár más
forrásból a közeljövőben sor kerülhet.
Dr. Éles András képviselő úr arról beszélt, hogy polgármester úr nem mond igazat,
hiszen 2010-ben ebben az épületben még tanterem volt. Azt is megemlítette, hogy a
jegyző úr által a bizottsági ülésen elmondottak nincsenek összhangban a polgármester
úr által elmondottakkal. Ezek szerint az elmúlt 4 év nem volt elegendő arra, hogy ezt
az épületet is felújítsák. A közmeghallgatáson azt hangoztatta polgármester úr, hogy
micsoda bűn volt az, hogy a volt 6. számú iskolában úgy meszeltek ki, hogy a
bútorokat nem húzták el. Erre az előző ciklusban szétfagytak a radiátorok, az épület
tetejének egy része nincs meg. Nem visszafelé kellene mutogatni, hanem a saját
produktumát javítani és szerényebbre venni a figurát, akkor talán előrébb is
juthatnának.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, a bizottsági ülésen az a javaslat fogalmazódott
meg, hogy a későbbiek folyamán folytassanak tárgyalást a középiskolával az épület
további hasznosításával kapcsolatban.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony arról beszélt, polgármester úr sokat tett az
intézmények felújításáért. Egyetért azzal, hogy továbbra is oktatási célra kellene
használni a későbbiekben az épületet, valamint ha a külső része is felújításra kerül,
akkor el kellene helyezni rajta egy emléktáblát.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, az hogy ez az épület ilyen állapotban
van nem csak az önkormányzat felelőssége, hanem az üzemeltetőé is. Ha a
későbbiekben is oktatási célra kerül felhasználásra, akkor körültekintőbben kell
meghatározni az átadás feltételeit.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az épület jelen pillanatban is oktatási célt
szolgál, hiszen a Bocskai Iskola számára gyakorlókertként szolgál.
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 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
350/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező hajdúnánási 3554 helyrajzi számú 2515 m2 alapterületű, természetben a
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti ingatlant felújítja, melyre 3.500.000,-Ft
keretösszeget biztosít Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 31.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát, azzal hogy
2 hónapra kerüljön az épület bérbeadásra, 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
351/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 3554
helyrajzi számú 2515 m2 alapterületű, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20.
szám alatti ingatlant versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján
kívánja hasznosítani 2 hónap határozott időtartamra 300.000,-Ft+ÁFA/hó kiinduló licitár
meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 28. – a pályázati kiírás megjelentetésére
2014. december 10.
– a bérleti szerződés megkötésére
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Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
320/2014. (X. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Kovács Zsolt képviselő 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.
Bódi Judit képviselő asszony azt kérte, hogy polgármester úr kicsit hangosabban
beszéljen, mert nem lehet hallani.
Dr. Éles András képviselő úr arról beszélt, nem hogy hátul nem lehet hallani, még ott
sem ahol ők ülnek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte képviselő urat, hogy nem a piacon vannak,
ha szót szeretne kérni, tegye és ő megadja.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, ő szót kért.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ez így van, ő meg is adta a szót képviselő
asszonynak, csak kéri képviselő urat, ne zavarja meg a képviselő asszony
mondanivalóját.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, csak ennyit szeretett volna kérni, hogy kicsit
hangosabban beszéljen polgármester úr.
Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi javaslat miatt szót kért, és azt kérte, hogy
polgármester úr érthetően és tagoltan beszéljen, mert azzal őt alázza, hogy folyton
vissza kell kérdeznie mit is mondott.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, igyekszik a kérésnek eleget tenni.
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:
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352/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2014. október 30. napján megtartott nyilvános ülésén hozott 320/2014. (X. 30.) számú
Képviselő-testületi Határozatának I. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező hajdúnánási 703/3 helyrajzi számú 51 m2 alapterületű kivett közpark
megnevezésű ingatlan „beépítésre szánt területté”, a hajdúnánási 703/5 helyrajzi számú
112 m2 alapterületű kivett közpark megnevezésű ingatlan „kivett közforgalom elöl el nem
zárt magánúttá” történő átminősítését kezdeményezi a területileg illetékes Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 28.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta azzal, hogy
100.000,- Ft-tal támogatják az alapítványt.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen, 1 nem (Dr. Éles
András) szavazat és 1 tartózkodás (Bódi Judit) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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353/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Kisebbségekért
- Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6. V/10.) kérelmét, úgy
határoz, hogy 100.000,- Ft-tal támogatja a XIX. Csángó Bál megrendezését.
A képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe
betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 7.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Nánási Focisuli Egyesület (4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 5. 3/12. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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.)
(Kovács Zsolt képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 10 fővel folytatta tovább
az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, támogatásként azért a bérleti díj
elengedését javasolja, mert két vállalkozóval is beszélt, akik arra tettek ígéretet, hogy
anyagilag támogatják a rendezvényt
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 határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
354/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánási Focisuli Egyesület
(4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 5. 3/12.) kérelmét elviekben támogatja és felkéri a
polgármestert, hogy a 133/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatban kapott

635
felhatalmazás alapján engedje el az egyesület számára a 300.000,-Ft összegű terembérleti
díjat.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. december 20.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
kezességvállalási díj megállapítására
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 10 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
355/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 219-220/2014.
(VI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú,
„Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című és az ÉAOP2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század
tükrében” című pályázat útján megvalósuló fejlesztései 25.920.000 Ft és 232.323.359 Ft
összegű önerejéhez vállalt kezességvállalásaihoz az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése alapján díjat köt ki.
A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által fizetendő kezességvállalási díj mértéke a
megkötésre kerülő kezességvállalási szerződés szerinti tényleges hitelösszeg 1,0 %-a.
A kezességvállalási díjat 2015. december 31-ig kell megfizetni.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására
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Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. november 28.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
RENAULT Master típusú gépjármű üzemeltetésbe adásáról
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.
Buczkó József képviselő úr azt kérdezte, lesz-e lehetőség arra, hogy kisebb
közösségek hétvégén igénybe vegyék a járművet, és ha igen, akkor milyen
feltételekkel.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, jelenlegi tudása szerint lesz rá
lehetőség, azonban a használat szabályait még ki kell dolgozni.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, a bizottsági ülésen az a kérdés hangzott el a
Mi Érted Élünk Egyesület elnökétől, hogy a szülők szállítással kapcsolatos költségeit
lehet-e csökkenteni. Ha ő jól érti, akkor tehát a szülők a gyermekek szállításáért
fizetnek és az a kérése, hogy a szabályzat készítésénél erre legyenek tekintettel.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ebben a kérdésben még tájékozódni kell,
de a szerződés megkötésénél majd figyelemmel lesznek rá. A szabályzatban ki kell
dolgozni majd a hétvégi használatra vonatkozó feltételrendszert. Az egy következő
lépés lehet majd, hogy pénzbeli segítséget tudjanak nyújtani a szülőknek.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, lehet félreérthető volt, de ő nem arra gondolt,
hogy a szülőknek adjanak pénzbeli támogatást, hanem az egyesület elnöke azt mondta,
a szállításért kell díjat fizetniük, és hogy ezt el lehetne-e engedni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ha az egyesület elnöke kérelemmel fordul
a testülethez, akkor ez is megoldható, de ennek van egy rendje, amit be kell tartani. A
tavalyi évben a Városbál bevétele ennek az egyesületnek lett felajánlva, így 1,5 millió
forinttal segítették a működését. Ez természetesen nem zárja ki a kérelem lehetőségét.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, ha az önkormányzat átadja ez a buszt
a Fehér Bot Alapítvány részére, akkor ők fogják a gyerekek és a szülők rendelkezésére
bocsátani díjazás ellenében. Ha ez a szülőknek nehézséget okoz, akkor vagy az
alapítványnál, vagy az önkormányzatnál kezdeményezhetik plusz támogatás
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megállapítását. Azon el lehet gondolkodni, hogy ha hétvégére az önkormányzat
használatába kerül a busz és van mód a bérbeadásra, akkor az ebből származó bevételt
fel lehet ajánlani a Mi Érted Élünk Egyesületnek.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a szerződés aláírásakor erről a
lehetőségről majd tárgyalnak az alapítvány vezetőivel.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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:
356/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy tulajdonában álló
RENAULT Master típusú, KXH-959 rendszámú, fehér színű gépjárművet
(motorszáma: G9UA650C088498, alvázszáma: VF1NDD1L638732574, gyártási éve:
2008.) – a hajdúnánási illetőségű sajátos nevelési igényű gyermekek debreceni és
hajdúböszörményi speciális intézményekbe történő rendszeres szállításának céljából –
2014. december 1-jétől kezdődően a Fehér Bot Alapítvány (4087 Hajdúdorog, Fogadó utca
3-5.) üzemeltetésébe adja a mellékelt szerződés alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
buszváró üzemeltetésére
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.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, amennyiben a bizottsági javaslatot támogatja a
testület, úgy az 1 évnél rövidebb és az 1 millió forint alatti bérbeadás polgármesteri
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hatáskör, így ennek elfogadása esetén a határozatot úgy kell szövegezni: „ A
képviselő-testület javasolja polgármesternek…”
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr 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:
357/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a polgármester számára,
hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 2539 helyrajzi számú közterületen
(Kossuth utca – Nyíregyházi utca kereszteződése) elhelyezkedő buszváró épülete
– az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján –
pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kerüljön hasznosításra 2015. január 01.
napjától számított 6 hónapos határozott időtartamra 5.000,-Ft+ÁFA/hó kiinduló licitár
meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. november 28. – a pályázati kiírás megjelentetésére
2014. december 17. – a bérleti szerződés megkötésére

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT
képviselők részére technikai eszköz biztosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

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 megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, amennyiben a képviselők a
bizottsági javaslatnak megfelelően kifizetik a vételár 50%-át, úgy tulajdonjogot
szereznek-e az eszközön.
Ötvös Attila képviselő úr, mint bizottsági elnök elmondta, igen, tulajdonjogot
szereznének rajta.
Dr. Éles András képviselő úr azt kérdezte polgármester úrtól, mit szól ehhez a
javaslathoz.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, számára a javaslat elfogadható, tudomásul
veszi a testület döntését.
Kovács Zsolt képviselő úr lesz-e lehetőség arra, hogy mindenki olyan eszközt
válasszon, amilyet szeretne.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, szerinte ne most ötleteljenek, vegyék le
most napirendről, kerüljön kidolgozásra egy konkrét javaslat és a következő ülésre
hozzák vissza.
Dr. Éles András képviselő úr azt az ügyrendi javaslatot tette, hogy ne vegyék le a
napirendet.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazásra bocsátotta a javaslatát, miszerint vegyék
le a napirendet.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület a napirend levételét 7 igen, 2 nem (Dr. Éles András, Papp
Gáborné) szavazat és 1 tartózkodás (Ötvös Attila) mellett elfogadta.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr azt az ügyrendi javaslatot tette, hogy zárt üléssel
folytassák a napirendek megtárgyalását.
A képviselő-testület az ügyrendi javaslatot, miszerint zárt üléssel folytatódjon a
napirendek megtárgyalása 10 igen szavazattal elfogadta.
(10 óra 15 perctől zárt ülés zajlott, majd 12 óra 40 perckor folytatódott a nyilvános
ülés.)
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a következő napirendi pont zárt ülésen
történő tárgyalásáról döntötték az ülés elején, de ahhoz, hogy Csige Tamás
polgármester úr is jelen lehessen, javasolja a napirend nyilván ülésen történő
tárgyalását. Erről szavazást rendelt el.
(Tóth Imre képviselő úr kiment a teremből, így a testület 9 fővel folytatta tovább a
munkát.)
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 9 fő.)
A képviselő-testület a 37. napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalására
vonatkozó javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta.

HARMINCHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról
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.)
Pataki Zoltán a TRV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei üzemigazgatója röviden bemutatta
a Zrt. működését. Elmondta, folyamatos tárgyalásokat folytatnak a Hajdúvízzel, hogy
minden zökkenőmentesen történhessen, minden feladatnak megvan a maga felelőse.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, közös testületi ülést fog kezdeményezni
Hajdúdoroggal a decemberi döntés meghozatala előtt.
Csige Tamás polgármester úr megköszönte a lehetőséget a részvételre. Elmondta, ő
a közös tulajdon miatt szeretett volna jelen lenni és az a kérése, hogy minden ezzel
kapcsolatos egyeztetésen biztosítsák neki ezt a lehetőséget. A közös képviselő-testületi
ülést támogatja, kérése, hogy még a mai napon történjen időpont egyeztetés.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítésként elmondta, a jelen állás szerint
2015. január 1-jével még nem tud a TRV Zrt. szolgáltatni, majd csak egy későbbi
időponttól.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr azt kérdezte, mennyi a TRV Zrt-nél a szolgáltatott víz
és szennyvíz díja. Tudja, hogy az ármegállapítás állami hatáskör lesz, de látják-e
annak a jogi megoldását, hogy a hajdúnánási emberek vízdíjának árát nem emelik fel a
többiek szintjére, merthogy eddig az itteni lakosoknak 100,- Ft-tal olcsóbb volt az
ivóvíz köbmétere
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tekintettel arra, hogy rezsistop van,
bárhová is csatlakozik az önkormányzat vízdíjemelésre nincs lehetőség.
Pataki Zoltán a TRV Zrt. Hajdú-Bihar Megyei üzemigazgatója válaszában
elmondta, az alkalmazott díj minden település esetében a 2012-ben alkalmazott díj,
amit az önkormányzatok utolsó határozatukban megállapítottak, hiszen ekkor ez még
az ő jogkörük volt. Amikor a hatósági ár az állam által meghatározásra kerül,
véleménye szerint a regionalitás és területiség elve alapján fog ez történni. Erről
pontos információi még nincsenek.
Dr. Éles András képviselő úr arról beszélt, hogy nem kapott választ, mert ő arra volt
kíváncsi, hogy ez a cég az árait hogyan képezte. Nem hiszi, hogy Hajdúnánáshoz
fogják majd igazítani a vízdíjat, pedig itt mindig is olcsóbb volt, mint más hajdú-bihari
településen. Aki a Parlamentben erre az újra államosításra szavazott, az nem tudta mit
csinál, hiszen ez teljesen ellentétben áll az önkormányzatisággal. Nem válaszoltak arra
sem, hogy akik nem tulajdonosok, de szeretnék a szolgáltatást kontrolálni, azoknak
lesz-e valamilyen szerepe. Nem biztos, hogy jó az az önkormányzatnak, ha az
eszközök felértékelésére a TRV Zrt. választja ki a felértékelést végző céget.
(Tóth Imre képviselő úr visszajött a terembe, így a testület 11 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Dr. Molnár Annamária a TRV Zrt. jogi képviselője elmondta, benne volt abban a
csapatban, akik az új törvény hatályba lépését követően az integrációs folyamatokat
elkezdték. A jogalkotó célja az volt, hogy a tulajdon maradjon az államnál vagy az
önkormányzatoknál, viszont az üzemeltetést olyan cégek végezzék, akik megfelelő
szakemberállománnyal rendelkeznek. A cégnél jelenleg 1200 díjtétel van, egészen
addig, amíg a hatósági ár meghatározásra nem kerül. A Zrt. csak lehetőségként
ajánlotta fel azt, hogy az eszközök felértékelését ő végzi, amennyiben az
önkormányzat nem szeretne ezzel élni, megbízhat ő is valakit, aki ezt a munkát
elvégzi.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, 2008-ban volt egy kísérlet arra, hogy a
regionális vízműveket külföldi kézbe adják, de ez szerencsére nem sikerült. A
közművagyonok kérdése át fog alakulni a közeljövőben, ezt tudomásul kell venni. A
Zrt. vezérigazgatójától van egy olyan ígéret, hogy a Hajdúnánásra, mint egy térségi
szerepet betöltő településre tekint, így bízik a korrekt együttműködés lehetőségében.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több 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 első határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Bódi Judit) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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361/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a 2012. július 13-án
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel (Debrecen, Hét vezér u. 21.) az
önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött
szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A szerződés megszűnésének időpontja a TRV Zrt.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési
szerződés hatályba lépésének napja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tárgyalások lefolytatásra, továbbá a szerződés
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. december 30.

A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazat és
2 tartózkodás (Bódi Judit, Dr. Éles András) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
362/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében rögzített feltételnek megfelelően
hozzájárul a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000.- Ft
névértékű részvényének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához
az MNV Zrt. által meghatározott 7.200.- Ft vételáron.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény megvásárlásával a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 29. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül köthető meg a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési
szerződés.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére,
aláírására, a vételár kiegyenlítésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. december 15.

A képviselő-testület az előterjesztés harmadik határozati javaslatát 9 igen, 1 nem
(Dr. Éles András) szavazat és 1 tartózkodás (Bódi Judit) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
363/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 12. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, a
vagyonértékelés elvégzésével kapcsolatos versenyeztetési eljárás lefolytatása tárgyában a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.-vel mellékelt megbízási szerződést köti.
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Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, továbbá hogy a Megbízás
teljesítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. december 15.

A képviselő-testület az előterjesztés negyedik határozati javaslatát 9 igen és 1 nem
(Dr. Éles András) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
364/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az
Önkormányzat, mint ellátásért felelős a kizárólagos tulajdonát, törzsvagyonát képező víziközművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az
ivóvíz szolgáltatás és szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében
bérleti-üzemeltetési szerződést köt 15 évi terjedő határozott időtartamra a Magyar Állam
többségi tulajdonában lévő, ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatás céljára, a vízi-közművek
működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos út 5., cégjegyzékszáma: Cg.16-10001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-közmű szolgáltatóval.
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja a szolgáltató részére kiadott működési engedély
jogerőre emelkedését követő hónap első napja.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés tartalmának Víziközműszolgáltatóval történő egyeztetésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti-üzemeltetési szerződés tervezetét elfogadásra
terjessze a testület elé.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
esedékességkor

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
helyi adókról és a települési adóról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Bódi Judit képviselő asszony az alábbi kérdéseket tette fel:
Mennyi adóbevételt vár az önkormányzat? Mennyire önerőre van szükség a
beruházásokhoz? Amennyiben nem kerül a bevétel teljes egészében felhasználásra,
úgy kaphatnak-e ígéretet az adócsökkentésre? Az adók bevezetésére, emelésére a
határidő már évek óta november 30-a, miért nem tudják az előkészítők a Szervezeti és
Működési Szabályzatban előírt 5 napot tartani? Mi történt kedd óta, hiszen kedden a
bizottsági üléseken még egy más irányvonalú előterjesztést tárgyaltak. Tervez-e
polgármester úr ebben a kérdésben komoly társadalmi egyeztetést?
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, az adótörvény csak tegnap
került kihirdetésre és még az is felmerült, hogy a jelen ülésen ezt a napirendet meg se
tudják tárgyalni és rendkívüli ülést kell összehívni. Az egyeztetések az előterjesztés
kiküldését követően is folyamatosan zajlottak, de a korábbi verzió azt mutatta, hogy
milyen adómértékek jöhetnek számításba, ha a környező településekhez fel akarnak
zárkózni. Arra vonatkozóan nem tud választ adni, hogy mennyi önerőre lesz szükség,
hiszen a pályázati források elnyerésétől is függ. 2010. előtt, az előző vezetés nem
használta ki a pályázati lehetőséget, de szerencsére az elmúlt 4 évben a maradék
pénzekből sikerült közel 8 milliárd Ft értékben tudtak pályázatokat benyújtani. Az
alapvető kérdés az az, hogy szeretné-e a testület, hogy ez a város fejlődjön, mert ahhoz
viszont komoly döntéseket kell meghozni.
Papp Gáborné képviselő asszony azt kérdezte, van-e egyáltalán a képviselőtestületnek rendeletalkotásra hatásköre, mert a törvény igaz hatályba lépett, de számos
pontja még nem. Másik kérdése, hogy hozzá később jutott el ez az előterjesztés, ennek
mi az oka.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, igen, az önkormányzatnak van
lehetősége a rendeletalkotásra. A képviselő asszony rosszul tudja, kedden az első
verziót tárgyalta meg az akkor ülésező két bizottság, és akik ma reggel üléseztek, azok
tárgyalták meg azt, ami tegnap került kiküldésre.
Dr. Éles András képviselő úr ismételten kérdezte jegyző urat, hogy az SzMSz-ben
foglaltaknak megfelel-e ez az előterjesztés. Azt kérdezte, mikor volt utoljára
adóemelés Hajdúnánáson. Ha az elmúlt négy évben nem volt, akkor miért most kerül
erre sor.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, az SzMSz valóban tartalmaz közzétételre vonatkozó
előírásokat, amit igyekeznek minden esetben betartani. A jelen helyzetet az generálta,
hogy a felhatalmazást adó jogszabály csak tegnap este került kihirdetésre, így fizikai
lehetetlenség miatt ez nem került közszemlére tételre, de véleménye szerint ez a
testület rendeletalkotási jogkörét nem akadályozza.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, adóemelésre korábban nem érkezett
javaslat, ezért is nem került erre sor, másrész az e fajta adókivetésre eddig nem volt
lehetőség.
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Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, ezt az előterjesztést sokféleképpen lehet
értelmezni. A törvény szerint az önkormányzat bármire vethet ki adót és még a
mértéke sincs bekorlátozva. Ő nem támogat semmiféle adóemelést.
Bódi Judit képviselő asszony arról beszélt, hogy az előterjesztés az indokokat két
csoportra szedi, amelyből az egyik a szociális rendszer átalakítása. Ennek
forrásbiztosításához az a javaslata, hogy csökkentsék a költségeket, keressék azokat a
kiadásokat a költségvetésben, amit csökkenteni tudnak vagy esetleg meg tudnak
szüntetni, a másik pedig egy reális költségvetés készítése. Ő ezt az emelést nem tartja
szerencsésnek, mert úgy tűnik, hogy egy vállalkozói rétegnek hadat üzennek. Nem
vállalkozásokat adóztatnak, hanem magánszemélyeket, amire mindig is érzékenyek
voltak.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony arról beszélt, hogy a szociális rendszer
átalakítása nagyobb hangsúlyt kapott az előterjesztésben, mint amit kellett volna.
Dr. Éles András képviselő úr arról beszélt, hogy az elmúlt 4 évben polgármester úrék
csak ültek a babérjaikon és költötték a pénzt, főleg azt, ami a beruházásokra
elkülönített számlán volt. Ezért is nem emeltek adót. Arra, hogy nem volt adóemelésre
javaslat csak annyit mond, hogy most is polgármester úr tette a javaslatot. Őt akkor
lehet meggyőzni, ha azt látja, gazdája van annak a pénznek, amit az emberekből ki
akarnak préselni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az előterjesztésben is szerepel, hogy ha a
bevételek úgy alakulnak, lehetőséget lát arra, hogy az iparűzési adó mértékét 2%-ról
1,9%-ra csökkentsék. Nem érkezett korábban képviselő úr párttársától sem
adóemelésre javaslat és mástól sem. A jelen előterjesztés minden egyes forintjával el
tudnak számolni.
Bódi Judit képviselő asszony arról beszélt, hogy maga a Kormány és a hajdú-bihari
polgármesterek korábban úgy nyilatkoztak, hogy eszük ágában sincs a földadót
bevezetni, de amikor a lehetőség megnyílt, mégis van, aki él ezzel. Korábban
elhangzott, hogy a befolyt adónak egy részét visszaforgatják például a földutak
karbantartására. Az ő javaslata az, hogy a mezőőri járulékot is építsék ebbe bele. Kéri,
hogy legyen a rendelettel kapcsolatban társadalmi egyeztetés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, ha ő elköltötte volna a 191 millió forintot,
akkor polgármester úr 4 évig azt hajtotta volna, hogy nincs pénz önerőre, nem tudnak
pályázni. A FIDESZ-es önkormányzatok tönkretették az önkormányzatok renoméját,
ezért nem lehet most hitelt felvenni, ezért akarnak adóztatni. Ez az emelés az
élelmiszerek árában is meg fog jelenni. Most azért emelnek, mert bíznak abban, hogy
az 5. év végére elfelejtik az emberek ezt a terhet.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, hogy azt a 191 milliót a lakások
eladásából szedte össze korábban a vezetés, ahhoz sokat dolgozni nem kellett. Ön,
mint MSZP-s vagy DK-s, nem tudja milyen pártállásúnak is tartja magát, akik
adósrabszolgaságba hajtották ezt az országot, ne beszéljen devizahitelekről.
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Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, az adót valóban az embereknek
kell megfizetni, de azt el kell fogadni, hogy az adót meg kell fizetni, mert az adóból
lehet az embereknek visszaadni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, azoknak az embereknek kell ezt a döntést
meghozni, akiknek ez a felelőssége lesz.
Dr. Éles András képviselő úr személye érintettsége okán szót kért. Ő soha egyetlen
pártnak nem volt tagja. Semmi köze polgármesternek az ő nézeteihez. Kéri, hogy
polgármester úr a személyeskedéstől mentesítse magát.
Bódi Judit képviselő asszony a földadóval kapcsolatban módosító javaslatot tett,
miszerint 100,- Ft/AK összegben határozzák ezt meg kéri, erről szavazzanak.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr először a módosító javaslatot, majd az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 11 fő.)
A képviselő-testület Bódi Judit képviselő asszony módosító javaslatát 2 igen (Bódi
Judit, Dr. Éles András), 4 nem (Szólláth Tibor, Papp Gáborné, Kovács Zsolt, Tóth
Imre) szavazat és 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 8 igen és 3 nem
(Dr. Éles András, Papp Gáborné, Bódi Judit) szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
39/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a települési adóról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
Az adókötelezettség
1§

Adóköteles a település közigazgatási területén lévő termőföldekből a szántó, gyep (rét
vagy legelő), nádas, és gyümölcsös művelési ágba sorolt külterületi földrészlet.
Az adó alanya
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2. § Az adó alanya a természetes személy, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján a
földrészlet tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok.
Az adómentesség
3. § Mentes az adó alól az az adóalany, akinek az adott évre e rendelet alapján fizetendő
települési adója nem éri el az 6.000 Ft/év összeget.
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
4. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe
venni.
(3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítését követő év első napján szűnik meg.
Az adó alapja
5. § Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban aranykoronában
meghatározott értéke.
Az adó mértéke
6. § Az adó mértéke: 200 Ft/AK
Az adó megfizetése
7. § Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-éig, illetve
szeptember 15-éig esedékes.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az e rendelet alapján adófizetésre kötelezettek 2015. január 31. napjáig kötelesek
bevallani az adóköteles termőföldtulajdonukat.

Hajdúnánás, 2014. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 8 igen és 3 nem
(Dr. Éles András, Papp Gáborné, Bódi Judit) szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
40/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a helyi adókról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Építményadó
1. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. § (2)
bekezdésében, valamint a 13. §-ban foglaltakon túl, mentes az építményadó alól:
a) a magánszemély tulajdonát képező lakás céljára szolgáló építmény,
melléképület és garázs, kivéve a vállalkozási tevékenység céljára szolgáló
építményt,
b) a magánszemély tulajdonát képező lakásnak nem minősülő üdülésre, pihenésre
alkalmas épület alábbi kiegészítő helyiségei:
ba) nyitott terasz,
bb) erkély,
bc) loggia,
bd) WC,
be) fürdőszoba,
bf) zuhanyzó,
bg) tüzelőtároló,
bh) szárító és
bi) szerszámkamra.
(2) A magánszemély tulajdonát képező lakásnak nem minősülő üdülésre, pihenésre
alkalmas épület utáni adókötelezettség esetén, ha a magánszemély
szennyvízvezeték-, vagy útalap-építési kommunális beruházást hajt végre, vagy
ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt
ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással
csökkentett összege a befizetés évében levonható az adott évben esedékessé vált
építményadóból.
(3) Amennyiben az építményadó éves összege nem éri el a (2) bekezdés szerint
levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő négy naptári évben esedékes
építményadóval szemben érvényesíthető.
2. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
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3. § (1) Az építményadó mértéke:
a) üdülő, lakás esetén: 200,- Ft/m2/év,
b) 2200 óra után is nyitva tartó, 300 m2 alatti hasznos alapterületű, nem
melegkonyhás vendéglátóhelyek esetén: 500,- Ft/m2/év,
c) az a)-b.) pontok hatálya alá nem tartozó kis-, és nagykereskedelmi hasznosítású
építmény esetén:
ca) 300 m2 alatti hasznos alapterületű építmények esetén: 300,- Ft/m2/év;
cb) 300-600 m2 közötti hasznos alapterületű építmények esetén: 500,Ft/m2/év;
cc) 600 m2 feletti hasznos alapterületű építmények esetén: 750,- Ft/m2/év;
d) az a)-c.) pontok hatálya alá nem tartozó minden egyéb építmény esetén:
da) 300 m2 alatti hasznos alapterületű építmények esetén: 300,- Ft/m2/év;
db) 300 m2 feletti hasznos alapterületű építmények esetén: 500,- Ft/m2/év;
2. Magánszemélyek kommunális adója
4. § (1) A Htv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, mentes a magánszemélyek
kommunális adója alól:
a) a nem lakás céljára szolgáló építmény,
b) a telek,
c) a tanya lakcím-megnevezésű építmény,
d) a lakásbérlő, amennyiben a bérelt lakás után építményadót fizet az
építményadó adóalanya,
e) a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött személy és az a házaspár, ahol a
házastársak egyike a 70. életévet tárgyév január 1-jéig betöltötte, a mentesség
csak egy lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt,
f) kérelmére a rendszeres szociális segélyben, vagy időskorúak járadékában
részesülő adóalany.
(2) Ha a magánszemély ivóvízvezeték-, szennyvízvezeték-, vagy útalap-építési
kommunális beruházást hajt végre, vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít,
akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének
évében levonható az adott évben esedékessé vált magánszemélyek kommunális
adójából.
(3) Amennyiben a magánszemélyek kommunális adója éves összege nem éri el az (2)
bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő négy
naptári évben esedékes magánszemélyek kommunális adójával szemben
érvényesíthető.
5. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke: évi 11.000,- Ft, adótárgyanként.
3. Idegenforgalmi adó
6. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
7. § Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.
8. § (1) A magánszemélyek által eltöltött adóköteles vendégéjszakákról, vendégek
számáról, beszedett adóról, az adó beszedésére kötelezett a tárgy hónapot követő
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hónap 15. napjáig köteles bevallást adni az önkormányzati adóhatósághoz, az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi
adót a beszedést követő hó 15. napjáig köteles az önkormányzati adóhatósághoz
befizetni a 11738077-15372662-03090000 számú számla javára.
(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett e minőségét az első adóbeszedéstől
számított 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.
9. § A szálláshelyet a vendég az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített 1. melléklet
szerinti szigorú számadású bejelentőlap kitöltése és aláírása után foglalhatja el. A
bejelentőlap elévülési időn belül megőrzendő bizonylatnak számít. A bejelentőlap
tömböt az adóbeszedésre kötelezett köteles megvásárolni.
10. § (1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles a szálláshelyen megszálló
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást,
vendégnyilvántartó könyvet (vendégkönyvet) vezetni a 2-3. melléklet szerinti
adattartalommal. A bejelentőlap alapján az adó beszedésére kötelezett jogosult a
vendégnyilvántartó könyv vezetésére. Az egységes nyilvántartás céljából az
önkormányzati adóhatóság vendégkönyvet rendszeresít, melyet térítési díj nélkül
biztosít a szállásadó részére. Az adóbeszedésre kötelezett az adó megállapításához
szükséges alapbizonylatokat (vendégkönyv, bejelentőlap, idegenforgalmi
adómentességet igazoló dokumentumok) köteles megőrizni a külön jogszabályban
meghatározott elévülési időn belül.
(2) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdésben rögzített
nyilvántartást manuálisan vezeti. A Jegyző, mint elsőfokú adóhatóság az egységes
formátumú nyilvántartás bevezethetősége érdekében, az adóbeszedésre kötelezettek
részére a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban beszerezhető
vendégkönyvet rendszeresít. Az adó beszedésére kötelezett az adó
megállapításához szükséges alapbizonylatokat (vendégkönyv, bejelentőlap,
idegenforgalmi adómentességet igazoló dokumentumok) köteles megőrizni a külön
jogszabályban meghatározott elévülési időn belül.
(3) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett az (1) bekezdésben rögzített
nyilvántartást elektronikus formában is vezetheti, amennyiben az elektronikus
nyilvántartás adattartalma megfelel a 2-3. mellékletben előírtaknak.
(4) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában
tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást a 4-5. mellékletnek
megfelelően igazolnia kell, ennek hiányában az adót be kell szednie, illetve meg
kell fizetnie. Az életkor miatti mentesség (Htv. 31. § a) pontja) igénybevétele
esetén a mentességi nyilatkozat kitöltése nem kötelező, amennyiben a nyilvántartás,
és a bejelentőlap az életkor adatát egyértelműen tartalmazza és az a vendég (vagy
képviselője) által aláírt.
(5) Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból
hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási
időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az adózó köteles az adóhatósággal az
ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés
alkalmával biztosítani.
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(6) Az (1) bekezdésben meghatározott vendégkönyvet használatba vétel előtt a jegyző
hitelesíti. A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév végén lezárni és a
jegyzővel a tárgyévet követően január 15. napjával záradékolni. A záradékolt
vendégkönyveket a következő években is lehet használni, ha további nyilvántartási
helyet tartalmaz.
4. Helyi iparűzési adó
11. § A Htv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, mentes a helyi iparűzési adó alól az
adóalany abban az évben, amelyben a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a Htv. 39/A. §
vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a
kétszázezer forintot.
12. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó évi
mértéke az adóalap 2,0 %-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után a helyi iparűzési adó
mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.

5. Záró rendelkezések
13. § (1) Ez a rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 28/2013. (XI. 08.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2014. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, a Bocskai u. 3-5-7. belső udvarán a
kukák nincsenek elkerítve és rendszeresen járnak oda kukázni, amit a lakók jeleztek.
Javasolja, hogy oda is kerüljön kaloda. Másik felvetése, hogy a Munkások útján és a
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Mikes Kelemen utcán lévő kisközöket is rendbe kellene tenni. Írásban is benyújtotta
ezen kérését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a kisközök esetében meg kell vizsgálni,
hogy önkormányzati tulajdonban vannak-e. A kalodákkal haladnak, figyelemmel
lesznek az ütemezésnél a jelzésre.
Buczkó József képviselő úr elmondta, a város területén vannak olyan fasorok,
amelyek több hulladékot termelnek, mint amennyit a vállalat el bír szállítani. Látható,
hogy a közmunkások több utcán közreműködnek ennek összegyűjtésében, de a
Magyar utca nem ilyen. A lakóknak képviselőként azt mondta, hogy zsákokban egy
helyre gyűjtsék össze és kéri az önkormányzat segítségét abban, hogy az ősz végén
segítsenek azok elszállíttatásában.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, a múltkori ülésen volt róla szó, hogy a
szemétszállítás problémájára térjenek vissza, ez nem történt meg. Kéri, kerítsenek sort
ennek a problémának a megtárgyalására.
Dr. Éles András képviselő úr az alábbi kérdéseket tette fel:
- Mikor fognak költözni az Bocskai iskola Magyar utcai épületébe a diákok? Az
őszi szünet, ami ígérve volt, az már elmúlt, de lehet, hogy az ő időszámítása
rossz.
- Mikor fognak a Dorogi úti óvodába a gyerekek, mert a bizottság ülésén
elhangzott, hogy bizony volt, hogy 50 fős óvodai csoportok voltak.
- Mikor fog a Bocskai út 79. úgy kinézni, mint ahogy Polgármester úr a 2014.
februári közmeghallgatáson mutatta, hogyha Isten is megsegít minket, akkor
április végére így fog kinézni a Bocskai 79., de nem úgy néz ki, ahogy mutatta.
- Mikor fogja teljesíteni azt a kérését, hogy az önkormányzati törvény szerint
adódó jogosultságát biztosítva tájékoztatást ad az önkormányzat és az
önkormányzat tulajdonában lévő cégekkel kapcsolatban, vagy kijelöli azt, aki
ezt a tájékoztatást meg fogja adni, mert az a levél, amit 15 nappal ezelőtt írt,
tehát lejárt már a második levélírási határidő is, mert az jogszabályok hiányos
ismeretéről ad tanúbizonyságot.
- Ő is a hulladékügyet vetné fel, meg a faleveleket. Ő látott már rá példát más
településen, ahol ugyanúgy, mint a Magyar utcán vagy a Bocskai utcán, nagy
mennyiségű falevél van, ott kalodákba gyűjtik össze, hogy ne fújja szét a szél,
és amikor kapacitás van, mert arról is szó volt, hogy ez milyen jót fog tenni,
mert gallyal összegyűjtve ez jó fűtési lehetőséget biztosít.
- Végül és nem utolsó sorban két olyan dolog, ami az internet világában jó lenne,
ha valaki nézné ezt a polgármesteri hivatal részéről, mert ami például a
tüdőgondozóval kapcsolatban ott kritikaként megjelent, illene elgondolkodni
rajta, nem éppen abba az irányba hat, hogy elégedettek lennének az emberek a
hajdúnánási tüdőgondozó működésével.
- Utolsó kérdése: magyarázzák meg neki, hogy a közhasznú foglalkoztatás
keretében a FIDESZ választási plakátjait leszerelők és lekaparók kötöttek-e
szerződést a FIDESZ-szel arra, hogy ezt a munkát elvégzik. Mielőtt azt
válaszolnák, hogy ez az önkormányzat hirdetőtáblája és azért kaparják, akkor

653

meg azt mondom, hogy határidő után, akkor meg miért nem adták ki november
12-ig végrehajtandónak. Vagy valóban olyan szépnek hiszik magukat, hogy
még mindig mutogatják a fényképeiket.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, 30 napon belül írásban választ kap
képviselő úr.
Ötvös Attila képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtő mellé
raknak az emberek hulladékot, amit a kutyák széthordanak, ezzel kezdeni kellene
valamit.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, őt is megkeresték az illegális hulladéklerakás
problémájával kapcsolatban, ő az illetékesekhez fordult és majd az eredményről
írásban tájékoztatja a testületet és a problémát felvetőket. Sokan felvetik még a
zöldövezetben történő parkolás problematikáját is.
Tóth Imre képviselő úr azt kérdezte, hogy van-e lehetőség az elöregedett fák
pótlására az elkövetkező időszakban. Szívesen közre is működnének a városlakók
benne.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a Városfejlesztési Iroda utánajár a
lehetőségnek.
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. 14 óra 08 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

