JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január
29-én - csütörtökön - de. 9,00 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, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva,
Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre, Papp Gáborné, Dr. Éles András, Buczkó József,
Ötvös Attila képviselők
A képviselő-testület ülésén jelen volt még: Csiszár Imre alpolgármester úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője,
Pálócziné Tóth Mária Közgazdasági Iroda költségvetési csoportvezetője, Gélák Pál
pályázatkezelési csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit ügyintéző, Füz Péterné
pályázatíró- és elszámoló ügyintéző, Kónya Brigitta önkormányzati és
vagyonhasznosítási ügyintéző, Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési
ügyintéző, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 8.) és a 21.) napirendi pont Kovácsné Bata Éva
tárgyalásánál:
intézményvezetője
a
16.)
napirendi
tárgyalásánál:

a

Hajdúnánási

Óvoda

pont Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
Zrt. vezérigazgatója
Rozgonyi Attila a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetője

A képviselő-testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió három munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket és azt megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban
közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg három új napirendet:
-

Előterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló Önkormányzati Rendelet módosítására

A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő 5. napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
- Határozati javaslat ingatlan használatba adásának rögzítéséről
- Határozati javaslat a Hajdúnánási Óvoda Alapító Okiratának módosítására
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Az előző két napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt
egymást követően javasolta megtárgyalni, illetve javasolja a meghívóban szereplő 20.)
napirendi pont levételét.
Tájékoztatta a testületet, hogy benyújtásra került két képviselői önálló indítvány, Papp
Gáborné és Dr. Éles András képviselők részéről.
Az indítvány tárgyalásra és határozathozatalra alkalmasságáról, és napirendre
tűzéséről a képviselő-testület - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel határoz.
Az indítványokat minden képviselő részére megküldtük, hogy lehetőségük legyen
azok megismerésére, így kérte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban
foglaltaknak megfelelően a testület döntsön annak tárgyalásra alkalmasságáról és
napirendre tűzéséről. Amennyiben a testület alkalmasnak találja az indítványokat
megtárgyalásra úgy javasolta, hogy azt a zárt ülés előtt tárgyalják meg.
Ezek után a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 2 perc időtartamban
lehetőséget adott az indítványt tevőknek a szóbeli kiegészítésre, elsőként Dr. Éles
András képviselő úrnak, majd Papp Gáborné képviselő asszonynak.
Dr. Éles András képviselő úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ez a javaslat a
hivatal munkáját elősegíti és a bizalmatlansággal szemben lép fel. Elmondta még,
hogy a korábbi ellenzék kérte a hitelesítés bevezetését, amit sem akkor, sem most nem
tart indokoltnak. Megjegyezte, hogy egyébként a Szervezeti és Működési
Szabályzatban sok minden egyebet lehetne szabályozni, példaként említette a
bizottsági üléseken a vezetők időben történő megjelenését.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a kiegészítést, majd szavazásra
bocsátotta a képviselői önálló indítvány tárgyalásra való alkalmasságát. A maga
részéről tárgyalásra alkalmasnak találta és javasolta annak napirendre való tűzését.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Dr. Éles András képviselő önálló indítványának napirendre való
tűzését 10 igen szavazattal – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Papp Gáborné képviselő asszony külön indokolni nem kívánta az indítványt, mivel
az már azt tartalmazza. Célja az ifjúsági önkormányzat létrehozása azért, hogy a
fiatalokat bevonjuk a város életébe, éreztessük azt, hogy az ifjúság fontos a
számunkra, lehetőségük legyen az érdekeik érvényesítésére. Azt szeretné, hogy amikor
a fiatalok végeznek az iskolai tanulmányaikkal ne azt szervezzék, hogy melyik
országba menjenek. Azt szeretné, ha öntudatos, politikai rendszert ismerő, a jogaikkal
élni tudó fiatalok vennének bennünket körül. Kérte a képviselő-társait, hogy ez ügyben
támogassák.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a kiegészítést, majd szavazásra
bocsátotta a képviselői önálló indítvány tárgyalásra való alkalmasságát. A maga
részéről tárgyalásra alkalmasnak találta és javasolta annak napirendre való tűzését.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszony önálló indítványának napirendre
való tűzését 10 igen szavazattal – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után kérte a testület tagjainak szavazatát a
napirendi pontok elfogadása tárgyában, figyelembe véve az elhangzott módosításokat,
kiegészítéseket is.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 10 igen
szavazattal - 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
3.) Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
4.) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
5.) Előterjesztés a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
6.) Előterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
7.) Előterjesztés közmeghallgatás megtartásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
8.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézkedési tervéről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
9.) Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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10.) Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
munkáját segítő számítástechnikai eszközök használatáról szóló szabályzat
elfogadására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
11.) Tájékoztató a magántulajdonban lévő kisközök helyzetéről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés az „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című,
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú pályázat keretében megvalósítani
kívánt Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épület kapcsán tulajdonosi
hozzájárulás megtételére, valamint haszonkölcsön szerződés megkötésére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés a hajdúnánási 0969/6 helyrajzi számú ingatlan művelési ág szerinti
átminősítéséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
14.) Előterjesztés a hajdúnánási 5399 helyrajzi számú ingatlan művelési ág alóli
kivonásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 5. szám alatti 4. számú garázs
további hasznosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelméhez
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
17.) Előterjesztés a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.
szám) kérelmére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai István tér 1. szám) kérelmére
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
19.) Határozati javaslat ingatlan használatba adásának rögzítéséről
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
20.) Határozati javaslat a Hajdúnánási Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
21.) Dr. Éles András képviselő úr önálló indítványa
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
22.) Papp Gáborné képviselő asszony önálló indítványa
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
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23.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
24.) Előterjesztés határozott időtartamra, nem szociális jelleggel bérbe adott
önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
25.) Előterjesztés szociális jelleggel meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
pályázatának elbírálásáról
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester
26.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Tóth Imre képviselő urat javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő személye
ellenzéki képviselő legyen, ezért Dr. Éles András képviselőt javasolta.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy nem biztos, hogy végig itt tud lenni az
ülésen, ezért nem vállalja.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után Papp Gáborné képviselő asszonyt
javasolta.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja,
de megjegyezte, hogy a továbbiakban ne csak ellenzéki képviselő hitelesítse a
jegyzőkönyvet.)
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
9 igen szavazattal 1 képviselő (Papp Gáborné) nem vett részét a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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.
Ötvös Attila képviselő úr további információt kért a General Electric telephellyel
kapcsolatos tárgyalásról, illetve a hosszabb távú közfoglalkoztatásról érdeklődött.
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Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte egyrészt, hogy a GE megbeszélésen
Dr. Horváth Tibor Gergely milyen minőségben vett részt, másrészt hogy a
Polgármesteri Hivatalban van-e protokoll felelős, és tisztában vannak-e az alapvető
szabályokkal. Ezt kérdezi azért, mert ellentmondást érez a Polgármesteri jelentésben
polgármester és Csiszár Imre alpolgármester úr jelentése között. Jelezte még, hogy
nem került jelentésre a 284/2014. (IX. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
végrehajtása.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy protokoll felelős nincs, a
legjobb tudásunk szerint járunk el ebben a kérdésben. Dr. Horváth Tibor Gergely
pedig azért volt ott a GE megbeszélésén, mert megkérte, és mivel tudása, személyes
közreműködése számára segítséget jelent. A GE-nél vezetőváltás történt ezért
tárgyaltak újra erről a témáról, amelyet áprilisban folytatnak. Célként azt fogalmaztuk
meg, hogy a telephelyet szeretnénk önkormányzati tulajdonba venni. Ebben nincs
elzárkózás a másik fél részéről sem. A közfoglalkoztatás kapcsán elmondta, hogy a
mostani programok februárban érnek végett, és a továbbiakban is igyekszünk
fenntartani az eddigi létszámot.
Csiszár Imre alpolgármester úr véleménye szerint az, hogy a protokoll szerint ki kit
kísér nem feltétlenül fontos.
Szólláth Tibor polgármester úr meglátása szerint ebben a kérdésben az a
legfontosabb, hogy tudunk-e stratégiai megállapodást kötni az önkormányzat és a
Debreceni Egyetem között.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt szavazást rendelt el.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 10 fő.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen szavazat és
1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen szavazat és
1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Dr. Éles András ügyrendi javaslatot
kíván tenni.
Dr. Éles András polgármester úr megkérdezte, hogy rendkívüli ülésen meg nem
válaszolt kérdések válaszára miért nem került sor.
Szólláth Tibor polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzat szerint válaszol erre a felvetésre.
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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; a 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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.
(II. 14.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült előterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Szabóné Marth Éva) nem vett részt a
szavazásban elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)- (5)
bekezdés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és
az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének
a) kiadását
5.134.852 eFt
b) bevételét
5.134.852 eFt
főösszeggel állapítja meg, 374.096 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
4.697.584 eFt, ebből
aa) működési:
3.365.864 eFt
ab) felhalmozási:
1.331.720 eFt
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b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

4.794.487 eFt, ebből
3.203.122 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
162.742 eFt
259.645 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:
437.268 eFt
d) Finanszírozási kiadások összesen:
340.365 eFt
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
96.903 eFt
(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.

1.327.141 eFt
253.179 eFt
897.743 eFt
230.827 eFt
494.232 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
81.866 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
51.742 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi személyi kiadásokra
0 eFt
bb) Start Munkaprogram céltartaléka
0 eFt
bc) tanyagondnoki pályázat önerejének céltartaléka
2.700 eFt
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bd) intézménytámogatási céltartalék
be) céltartalék elkülönített lakásalapra
bf) felhalmozási céltartalék

0 eFt
19.024 eFt
8.400 eFt

2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.
3. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2015. január 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. január 30.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a 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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e
rendelet melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2015. február 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. január 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. január 30.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Melléklet a 2/2015. (I. 30.) 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:
melyből: szennyvíz átvételi díj
elszállítás díja
ártalmatlanítás céljára történő átadás díja
ÖSSZESEN:

440 Ft/alkalom
2.202 Ft/m3
1.650 Ft/m3
395 Ft/m3
157 Ft/m3
2.642 Ft/m3
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A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a 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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
kiegészítésként elmondta, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. felé
előterjesztéssel élt, amelyben azt kérte, hogy a kisebb gyűjtőedény bevezetésével ne
azonos szállítási díj kerüljön kiszámlázásra.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr ismertette a PÜB azon javaslatát, mely szerint a rendelet
felülvizsgálatára kerüljön sor az ülésen elhangzottak szerint, majd a 2015. március
havi ülésre kerüljön vissza komplexen a rendelet-tervezet megtárgyalásra.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte polgármester urat, hogy az elmúlt 4 és fél
év alatt hány közgyűlésen vett részt személyesen. Ezek után a bizottsági ülésen
elhangzottakról beszélt, ahol elhangzott, hogy a szolgáltató nem mutat hajlandóságot a
törvényben rögzített két méretű hulladékbegyűjtő edényzet biztosítására. Megkérdezte,
hogy a tulajdonosok hogyan kívánják a szolgáltatót erre kényszeríteni. Következtetése,
hogy a tulajdonosok mindig beosztottakat küldenek a közgyűlésre, akiknek nincs
jogosultságuk a kérdés rendezésére, ezért az érdekérvényesítés nem valósul meg.
Megjegyezte még, hogy a szolgáltató menedzsmentje szereti „vezényelni” a
tulajdonosokat. A 60 l-es kuka bevezetésének kérdése azért is fontos, mert itt
érvényesíthetik a tulajdonosok az akaratukat, amely minél hamarabb kellene. Felhívta
még a figyelmet a rendelet felülvizsgálatára, mely a lakosság számára kedvezőtlenebb,
még akkor is, ha már belépett a szelektív hulladékgyűjtés.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a 2010-es ciklus elkezdése óta
aktívan vesz részt a Kft-vel való kapcsolattartásban. Sok javaslata volt, többek között
az, hogy ha Hajdúnánásról lehetne csökkenteni elszállított hulladék mennyiségét,
akkor lehet-e csökkenteni a hulladékszállítás díját. Erre az volt a válasz, hogy igen, de
az innen befolyó forrásra a cégnek a működéséhez szükség van. Szerencsére a
kormányzat felismerte ezt a nem helyes álláspontot és a rezsi csökkentés keretében
ezeket a cégeket rá fogja kényszeríteni, hogy másképp gondolkodjanak. Tudni kell,
hogy nyáron az elszállított hulladék 50 %-a zöld hulladék. Javaslatot tett, amelyet
napirendre is vett a társulás, hogy meg kell vizsgálni Hajdúnánáson egy komposztáló
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telep létesítését. Azonban a Kft. vezetése ettől elzárkózik. Az említett rezsi csökkentés
és az élet azonban rákényszeríti őket arra, hogy felesleges a zöld hulladékot tengelyen
elszállítani a városból.
A kisebb méretű hulladékgyűjtő edényre való fizetés a HHG szerint nem lehetséges, a
Kormányhivatal szerint viszont igen. Tájékoztatta még a jelenlevőket arról, hogy a
HHG Felügyelő Bizottsági tagságát elvállalta ezzel is nagyobb lesz a rálátása és
ráhatása erre a témára.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról szóló
19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet
(továbbiakban: R.) 10/B.§ (4) bekezdése első mondatában a „kéthetente egy alkalom”
szövegrész helyébe a „hetente egy alkalom” szövegrész lép.
2. §
A R. 11. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
((2) A hulladékszállítás gyakorisága a városban a következő:)
„a) hetente egyszer 1 db 120 literes, vagy 60 literes gyűjtőedényzetben”
3.§
(1) E rendelet a - (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. február 15-én lép hatályba, és
2015. június 2-án hatályát veszti.
(2) A rendelet 2. §-a 2015. június 1-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a R. 10/B.§ (7) bekezdés második mondata.
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Hajdúnánás, 2015. január 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. január 30.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a kiadások
készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a 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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi
javaslatot kíván tenni.
Dr. Éles András képviselő úr felhívta a figyelmet, hogy polgármester úr nem
szavaztatta le a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság bizottsági javaslatát.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a 4.) napirendi pontnál
elhangzott Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatáról. A szavazás előtt azonban
felhívta képviselő úr figyelmét a képviselők által is letett eskü szövegére és kérte, hogy
az abban foglaltak szerint végezze a képviselői munkáját.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azon javaslatát, hogy a 2015.
március havi ülésre kerüljön vissza komplexen a települési hulladékgazdálkodásról
szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló rendelet
megtárgyalásra 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Buczkó József) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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2/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet kerüljön
felülvizsgálatra, és előkészítésre a képviselő-testület 2015. évi márciusi ülésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. március 26.

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után összességében rendelt el szavazást az
előterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatával együtt - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után folytatta az 5.) napirendi pont
tárgyalásának levezetését.
Ismételten megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi javaslatot kíván tenni, de a szót
nem adta meg a számára, illetve kérte, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat
szerint kérjen szót.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására készült előterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
Alaptörvénye 31. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
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A rendelet hatálya Hajdúnánás Városi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) és annak
irányítása alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.
2. Fizetési módok
2. §
(1) Kiadások teljesítésekor főszabály szerint a banki átutalással történő fizetési módokat kell
alkalmazni.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott
esetekben kerülhet sor.
(3) A költségvetési szerv házipénztárából a készpénzben teljesíthető kifizetések a következők:
a) Bér- és személyi jellegű kifizetések (hóközi kifizetés, megbízási díj, jutalom,
tiszteletdíj, költségtérítés, illetmény előleg)
b) reprezentáció kiadásai,
c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) alkalmazottak munkába járás utazási költségtérítés,
f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
g) testvérvárosi, valamint az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
h) kisebb javítási munkálatok (víz, csatorna, elektromos hálózat javítása, szerelése,
képkeretezés, üvegezés)
i) ösztöndíj támogatás,
j) segélyek készpénzben történő kifizetése (rendszeres szociális segély gondnok részére,
óvodáztatási támogatás, önkormányzati segély: átmeneti, krízis, temetési segély)
k) ellátmány, vásárlási előleg
l) jogcímtől függetlenül az 500.000,- Ft összegig történő kifizetés.
(4) A költségvetési szerv vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében dönthet a
(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésekről
az alábbi esetekben:
a) Az ügyfél nem rendelkezik pénzforgalmi számlával,
b) ha a szerződő felek a szerződésben készpénzfizetésben állapodtak meg, de annak
összege nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot egy naptári hónapban.
3. Záró rendelkezések
3. §
(1) Ez a rendelet 2015. február 1-én lép hatályba
(2) E rendeletben foglaltakat a hatályba lépését követően indult beszerzések, szolgáltatások
pénzügyi teljesítésénél kell alkalmazni.
Hajdúnánás, 2015. január 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. január 30.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló Önkormányzati
Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a 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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés. A hozzászólások megadása előtt javasolta, hogy a rendelet-tervezetben
kerüljön törlésre a 10. § (2) bekezdése.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy miért döntött úgy
polgármester úr, hogy kéri az említett bekezdés törlését, hiszen ezzel nehezíti a saját és
a hivatal helyzetét.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy vannak olyan személyek,
akik minden lehető olyan alkalmat megragadnak, hogy őt, és a hivatalt lejárassák,
ellehetlenlenítsék. Az alaptalan és aljas rágalmaknak senkit nem akar kitenni. Nyilván
a működés és a hivatal szempontjából jobb lenne, ha ez a bekezdés a rendeletben
maradna, de az elhangzottak miatt kéri a módosítás elfogadását.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló Önkormányzati Rendelet módosítására készült előterjesztés
határozati javaslatát - az elhangzott javaslattal együtt, miszerint a rendelet-tervezetben
kerüljön törlésre a 10. § (2) bekezdés - 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: ÖR.) 10. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik:
a) Az önkormányzat tulajdonában lévő 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgyak
elidegenítésének, megterhelésének, vállalkozásba való bevitelének joga;
b) az önkormányzat tulajdonában lévő olyan vagyontárgyak használati, vagy hasznosítási
jogának átengedése, meghosszabbítása, amelyek:
ba) 12 hónapra számított bérleti díja meghaladja az 500 ezer Ft-ot, vagy
bb) bérletének időtartama az 1 évet meghaladja, vagy határozatlan idejű.
(2) Az ÖR. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő 1 millió Ft értékhatár feletti vagyontárgyakat
csak a képviselő-testület által elfogadott szabályzatban előírt versenytárgyalás útján
lehet értékesíteni, a vagyon feletti vagyonkezelés jogát, a vagyon használatát, továbbá
a hasznosítás jogát átengedni a legjobb ajánlatot tevő részére. A versenytárgyalást a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bonyolítja le.
Mellőzhető a versenyeztetést abban az esetben, ha a hasznosító államháztartási körbe
tartozó szervezet, jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó
gazdálkodó szervezet, valamint ha az önkormányzati vagyon használatát biztosító,
határozott időre kötendő szerződés tartalma a kilencven napot nem haladja meg. A
versenytárgyalás megtartásának szükségességéről a Képviselő-testület dönt.”
Záró rendelkezések
2. §
Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. január 29.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. január 30.
Dr. Kiss Imre
jegyző
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés közmeghallgatás
megtartásáról
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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Elmondta még, hogy a képviselő-testület a 2015. február 19-i ülésén tárgyalja meg a
költségvetést, figyelembe véve a 2015. február 9-i közmeghallgatáson elhangzottakat,
illetve az ülést megelőzően természetesen az intézményvezetőkkel is történik
költségvetési egyeztetés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a közmeghallgatás megtartásáról készült előterjesztés határozati
javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy annak megtartására 2015. február 9-én (hétfőn)
du. 18,00 órától kerüljön sor, 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

3/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a város 2015. évi
költségvetési tervezetének lakossági megismertetésére 2015. február 9-én du. 18.00 órai
kezdettel a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. székhelyén (a korábbi Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ Színháztermében 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és témájának a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.
(X. 30.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7) bekezdésben meghatározott módon történő
közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 4.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézkedési tervéről
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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézkedési tervéről készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, és
1 tartózkodással (Dr. Juhász Endre) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda
(4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetőjének intézkedési tervét
megismerte, és azt elfogadja.
A Képviselő-testület felhívja a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjét, hogy a Val-Ethik
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. a Hajdúnánási Óvodában elvégzett – 2014. január 1-től
2014. december 31-ig tartó ellenőrzési időszakra vonatkozó – ellenőrzésének eredményeit
követően vizsgálja felül az intézkedési tervet, és azt küldje meg a képviselő-testület soron
következő ülésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézményvezetőjének értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 6.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a működés egyrészt a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsághoz köti az önkormányzatot,
együttműködésük jó, ezért is nem volt javaslat az együttműködési megállapodás
módosítására.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatára készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5/2015. (I. 29.) 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 felülvizsgálta és megállapította, hogy azt módosítani nem szükséges.
Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám) elnökének, valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalnak az értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 15. - értesítésre

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját segítő számítástechnikai eszközök
használatáról szóló szabályzat elfogadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a 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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr ismertette a PÜB azon kiegészítését, amely szerint a
tervezetben nem szabályozott kérdésekben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság döntsön.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
munkáját segítő számítástechnikai eszközök használatáról szóló szabályzat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a tervezetben nem szabályozott kérdésekben a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság döntsön 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

6/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját segítő számítástechnikai eszközök
használatáról szóló szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szabályzat érintettek részére történő
megküldéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 15. - megküldésre

SZABÁLYZAT
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját segítő
számítástechnikai eszközök használatáról
1. Az eszközökhöz kapcsolódó tulajdonjog és használati jog
Hajdúnánás Városi Önkormányzat az önkormányzati képviselők munkájának
támogatására hordozható számítógépet biztosít minden azt igénylő képviselő és nem
képviselő-bizottsági tag (a továbbiakban: felhasználó) számára 2015 januárjától a
választási ciklus végéig, az e szabályzatban meghatározott előírások betartásával.
Az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik, a felhasználót az általa átvett
számítógépre ingyenes használati jog illeti meg.

22

Az eszközt igénylő felhasználók vállalják, hogy a választott számítógép árának 50%-át a
választási ciklus végéig befizetik a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Házipénztárában. A vételár 50%-ának megfizetése történhet részletekben és akár egy
összegben is.
Ezen feltétel teljesítése esetén a választási ciklus végén a számítógép a felhasználó
tulajdonába kerül.
2. Garancia, biztosítás
A laptopokra a szállító három év szervizgaranciát biztosított, amely 2018. január 14-én jár
le, míg a tabletekre 2 év garanciát, amely 2017. január 8-án jár le. A garanciális javítások
mielőbbi elvégzése érdekében a meghibásodást a Hivatal informatikusának, Szakál
Attilának (a továbbiakban: informatikus) kell jelezni (tel: 381-411/142).
Az eszközökre a Hivatal vagyonbiztosítással rendelkezik. Az esetleges káreseményeket az
informatikusnak kell jelezni.
3. A hordozható számítógépek használata
A mobil eszközök abból adódóan, hogy használatba kerülnek a belső védett környezeten
kívül is, különös körültekintést igényelnek. A felhasználó felelős a mobil eszköz fizikai
védelméért, lopás elleni védelméért, és a megfelelő környezetben való használatáért.
A mobil eszközt tilos úgy idegen hálózaton használni, hogy a felhasználó nem
bizonyosodott meg az adatvédelmi eszközök helyes működéséről a mobil eszközön.

4. Szoftverek telepítése
A felhasználó nem jogosult önállóan, az informatikussal való egyeztetés nélkül szoftvert
telepíteni a gépére.
Veszélyek:
• Illegális szoftver telepítése büntetőjogi felelősségre vonással jár.
• Olyan – akár szerzői jogi értelemben legális – szoftver telepítése, amely instabillá
teszi a gép működését, hibaelhárítási munkát, így költségeket generál.
• Olyan – akár szerzői jogi értelemben legális – szoftver telepítése, amely
kiszolgáltatottá teszi a gépet, esetleg a gépen keresztül az infrastruktúra más
elemeit, szervereket, más gépeket is elérhetővé tesz, veszélyezteti a Hivatal
működését, bizalmi adatkezelését, adattárolási biztonságát.
A felhasználó nem jogosult az önkormányzat szoftvereit magáncélra lemásolni, sem más
gépre telepíteni.
5. Szoftverek beállításainak megváltoztatása
A felhasználó nem jogosult önállóan, az informatikussal való egyeztetés nélkül szoftvert
átállítani, törölni, – ez kiemelten fontos a számítógép biztonságát biztosító szoftverekkel
kapcsolatosan, mint például, de nem kizárólag: vírusvédelem, tűzfal.
Ez alól kivételek az olyan változtatások, amelyek a felhasználói alkalmazásokon
történnek, tipikusan nyomtatóválasztás, helyesírás ellenőrző nyelvválasztás.
6. Az internet használata
A felhasználó a használatra kapott számítógépen jogosult saját költségviselés és
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előfizetés alapján magáncélra használni az internetet, annak figyelembe vételével, hogy
ne veszélyeztesse a számítógép és a rajta lévő adatok biztonságát.
A felhasználó a WiFi technológia segítségével rá tud csatlakozni (az épület egyes részein)
a Hivatal belső hálózatára és ezáltal az internetre is. E kapcsolat során különös tekintettel
kell lenni a biztonsági előírásokra.
Tilos olyan anyag továbbítása, letöltése vagy közzététele az interneten, amely a hatályos
jogszabályokat sérti.
7. Figyelmeztetési, hiba-bejelentési kötelezettség
A felhasználó köteles az általa tapasztalt, a számítástechnikai eszközök működése során
fellépő rendellenes eseményekről az informatikust tájékoztatni.
8. Egyéb rendelkezések
A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága jogosult dönteni.
A szabályzatot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (I. 29.)
számú Képviselő-testületi Határozatával fogadta el.
Hajdúnánás, 2015. január 29.

Szólláth Tibor
polgármester

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT
magántulajdonban lévő kisközök helyzetéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

Tájékoztató

a

A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottság a
tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette a tájékoztató tartalmát, majd
megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés. A hozzászólások megadása előtt tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a
derogációs pályázat előre haladott állapotba került, melynek lényege, hogy még a
szennyvízzel nem közművesített ingatlanokat be tudjuk vonni ebbe a rendszerbe. Ez
javarészt Tedej városrészt, illetve a kisközöket érinti. Ezúton is felhívta a lakosság
figyelmét, hogy aki nem adja át a kisköz részét az önkormányzat részére, akkor azon a
területen, mint magántulajdonon nem tudjuk a beruházást végrehajtani. Bízik abban,
hogy minél többen élnek a lehetőséggel és így nem maradnak ki ebből a beruházásból.
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Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy van-e lehetősége arra,
hogy nyilvánosságra kerüljenek a tulajdonosok.
Ötvös Attila képviselő úr megkérdezte, hogy az egész beruházást veszélyezteti-e az,
ha pl. három kisköz magántulajdonban marad.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában Szabóné Marth Éva képviselő asszony
felé elmondta, hogy az első körben is minden kisközben tulajdonost értesítettünk, tehát
minden tulajdonos tud arról, hogy lépnie kell. Az értesítést ismét megtesszük.
Ötvös Attila képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy azok a kisközök, amelyek
kimaradnak, nem lesznek benne a beruházásban, tehát az egész beruházást nem
veszélyeztetik.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy ő, mint képviselő eljárhate ez ügyben a lakosság körében.
Szólláth Tibor polgármester úr egyetértett képviselő asszonnyal, az önkormányzat is
minden segítséget megad, és kér minden képviselőt, hogy az általa képviselt körzetben
segítsék a munkájukat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megerősítette azt, hogy az önkormányzatnak
minden kommunikációs eszközt, Helyi TV, Hajdúnánási Újság fel kell használni, hogy
az ott lakók figyelmét felhívják. Annak akadályát a maga részéről nem látja, hogy a
kisközök közös tulajdonosai, tagjai ismertté váljanak.
Buczkó József képviselő úr szerint most úgy tűnhet, hogy a kisközök nyűgöt
jelentenek, ez természetesen meg igaz, hiszen éppen olyan fontosak, értékesek, mint a
többi terület. A kisközök a város fejlődésének, településszerkezetének szerves
következményei, ezeket sem kívánjuk elhanyagolni, éppen ellenkezőleg ugyanolyan
szintre szeretnénk hozni, mint a város többi területet. Ezt most személyei okok
akadályozzák, ezt az okot kell feloldani, a közös érdek érvényesítése érdekében.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elsősorban megköszönte a tájékoztató
elkészítését. Egyetértett azzal, hogy kisközönként a képviselők tartsanak fórumot a
100 %-os önkormányzati tulajdonba kerülésért.
Dr. Éles András képviselő úr véleménye szerint az nem kommunikáció, hogy írunk
egy levelet. Meglátása szerint az emberek, főleg az idősek ebből azt érzékelik, hogy az
önkormányzat el akarja venni a tulajdonuk egy részét. Világosan el kell mondani, hogy
ennek a fejlesztésnek csak és kizárólag ez az egyetlen útja. Korrekt, tisztességes,
felkészült és egyértelmű tájékoztatást javasolt, a lakosságot partnernek kell tekinteni.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint a meggyőzés és ne a szankcionás eszközét
használjuk. Az emberek egymásra ráhatással vannak, és ha erről pozitívan
beszélgetnek, több embert meg lehet győzni. Igaz, hogy a kisköznek az a szakasza az ő
tulajdona, de eddig sem a saját kertjeként használta, tehát ilyen szempontból kára nem
keletkezik senkinek. Ha a pályázatban részt tudunk venni, abból csak előny
származhat.
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Szabóné Marth Éva képviselő asszony megköszönte a hivatal munkáját, a
tájékoztató elkészítését.
Szólláth Tibor polgármester úr is megköszönte a hivatal munkáját. Elmondta még,
hogy a kiküldött levél korrekt volt, sőt a kolleganő személyesen is felkereste az
érintetteket. A képviselők felajánlását, munkáját köszönettel veszi.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint az eddigi felméréssel a célszemélyeket
megismertük, ezek után a területi képviselőknek lesz fontos szerepük a fórum
összehívásában.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a magántulajdonban lévő kisközök helyzetéről készült tájékoztató
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kisközökről szóló
tájékoztatót megismerte és elfogadja.
Felelős: Határidő: Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
„Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című, ÉAOP-2.1.1/A.I-122012-0099 azonosító számú pályázat keretében megvalósítani kívánt Interaktív
szolgáltatóház rendeltetésű épület kapcsán tulajdonosi hozzájárulás megtételére,
valamint haszonkölcsön szerződés megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés. Kiegészítésként elmondta még, hogy a lezárult 2007-2013. időszak olyan
utolsó pályázata, ahol még vissza nem térítendő támogatást lehet kapni turisztikai
fejlesztésre. Az előttünk álló időszakban már csak visszatérítendő támogatás lesz erre a
fejlesztésre.
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Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a jövőbeni bármilyen
beruházásunkat a teljes terület átadása nem akadályozza-e.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy az önkormányzat a
következő 5 évben nem valószínű, hogy ott beruházást fog végrehajtani.
Dr. Éles András képviselő úr ezek után 2011. évtől levezette, illetve tételesen
emlékeztette a jelenlevőket a Makovecz Imre nevével jelzett cégtől megrendelt
látványtervekről és egyebekről. Megkérdezte, hogy az erre kifizetett 5 millió Ft-nak mi
lett a hozadéka.
Szólláth Tibor polgármester úr egyrészt egyetértett azzal, hogy Makovecz Imre a
világ egyik legjobb építésze volt. Megjegyezte, hogy több olyan tervet hagyott itt a
városban, amely megvalósítása nem lehetetlen, de ehhez nagyobb befektetői háttér
szükséges. Az való igaz, hogy a terveket mással készítettük el, akik nem a Makovecz
Stúdió vonalát képviselték. Most az a feladatunk, hogy ebből a két tervből hozzuk ki a
legjobbat. A tervek megtekinthetőek a város honlapján, és korábban a képviselőtestületi ülésen is bemutatásra kerültek.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. majd II. pontjáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében”
című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú pályázat keretében
megvalósítani kívánt Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épület kapcsán tulajdonosi
hozzájárulás megtételére, valamint haszonkölcsön szerződés megkötésére készült
előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében”
című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú pályázat keretében
megvalósítani kívánt Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épület kapcsán tulajdonosi
hozzájárulás megtételére, valamint haszonkölcsön szerződés megkötésére készült
előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:

8/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 2014
decemberében készült Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épület építési engedélyes
tervdokumentációjában szereplő létesítmény az 5397/19. helyrajzi számú, Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő, jelenleg folyamatban lévő ingatlannyilvántartási átvezetés során újonnan kialakuló, 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 22. szám
alatti, „kivett kemping és erdő” művelési ágú ingatlanát érinti.
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A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtető az FM. STAT Kft. (4400 Nyíregyháza,
Gimnázium köz 5.) által tervezett, 2014 decemberében készült Interaktív szolgáltatóház
rendeltetésű épület építési engedélyes tervdokumentációja szerinti létesítmény építéséhez
az építési engedélyt megszerezze.
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
úgy határoz, hogy a fenti ingatlanon az építési tevékenység megkezdéséhez és az építési
beruházás megvalósításához hozzájárul az alábbi kikötésekkel:
- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését.
- Az elkészült létesítmény fenntartásáról és kezeléséről a jogosult köteles gondoskodni.
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtetőt, és az FM. STAT Kft-t
(4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.), mint tervezőt értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 13.

9/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő, jelenleg folyamatban lévő ingatlannyilvántartási átvezetés során újonnan kialakuló, 5397/19. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Fürdő
u. 22. szám alatti, „kivett kemping és erdő” művelési ágú ingatlanán a Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft. az „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című,
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú pályázat keretében az Interaktív
szolgáltatóház rendeltetésű épületet megvalósítsa és fenntartsa, továbbá a támogatási
időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztést a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft., mint Kedvezményezett aktiválja.
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-vel Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő, jelenleg folyamatban lévő ingatlannyilvántartási átvezetés során újonnan kialakuló, 5397/19. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Fürdő
u. 22. szám alatti, „kivett kemping és erdő” művelési ágú ingatlan használatára a melléklet
szerinti haszonkölcsön szerződést köt.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse, valamint felhatalmazza a
haszonkölcsön szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 13.
- az értesítésre
2015. március 09.
- a haszonkölcsön szerződés megkötésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
hajdúnánási 0969/6 helyrajzi számú ingatlan művelési ág szerinti átminősítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr kérte, hogy amikor helyrajzi számmal ellátott
előterjesztés kerül kiadásra helyszínrajzot is kapjon mellékletként a testület.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy került helyszínrajz megküldésre.
Dr. Éles András képviselő úr ezek után az anyag kiadás hiányosságaira hívta fel a
figyelmet, kiemelve, hogy csaknem minden nap kaptak anyagot.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a hajdúnánási 0969/6 helyrajzi számú ingatlan művelési ág
szerinti átminősítéséről készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

10/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 0969/6 helyrajzi számú, „kivett mocsár”
művelési ágú ingatlan kivett „horgásztó és turisztikai tó”művelési ággá történő
megváltoztatásához hozzájárul.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet 7. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási
helyrajzi számú ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyon köréből
forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felkéri,
hogy az ingatlan-nyilvántartási átvezetést követően az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet 1-2. mellékleteinek fentieknek megfelelő módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 31.
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
hajdúnánási 5399 helyrajzi számú ingatlan művelési ág alóli kivonásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés. E napirend kapcsán megjegyezte, hogy ehhez a napirendi ponthoz is
került kiegészítés megküldésre a tegnapi napon. Nyilván azért küldünk plusz anyagot,
mert kérés merülhet fel a bizottsági üléseken, illetve előfordulhat, hogy rajtunk kívül
álló okok miatt nem áll minden melléklet az anyag kiadásakor rendelkezésünkre.
Elmondta még, hogy a hivatal megfelelő színvonalon, megfelelő korrektséggel, és
minőségben végzi a feladatát és ez a jövőben sem fog változni, legfeljebb még jobb
lehet.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a hajdúnánási 5399 helyrajzi számú ingatlan művelési ág alóli
kivonásáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

11/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező hajdúnánási 5399 helyrajzi számú, jelenleg„kivett árok, kivett mocsár és
legelő” művelési ágú, a 43410/2014 2014.12.18. széljegyen szereplő művelési ág változás
átvezetését követően „kivett árok, legelő és erdő” művelési ágú ingatlanból az előterjesztés
mellékletét képező talajvédelmi terv és annak kiegészítése szerinti a „legelő” művelési ág
beépítésre szánt részének „kivett beépítetlen terület” művelési ágként történő végleges más
célú hasznosításához hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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(Az ülésről Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment, így a testület 9 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Mártírok útja 5. szám alatti 4. számú garázs további hasznosítására
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 röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 5. szám alatti 4. számú garázs
további hasznosítására készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

12/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
45. §-a alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás,
Mártírok útja 5. szám alatti 4. számú 19 m2 alapterületű garázst versenytárgyalásos
pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott
időtartamra 500,-Ft+ÁFA/m2/hó kiinduló licitár meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 16., illetve folyamatos

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr ismertette a PÜB javaslatában szereplő kiegészítést.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András polgármester úr kérdése arra vonatkozott, hogy a 2014. december
havi Holding Kft. beszámolójában történt-e arra utalás, hogy a HÉPSZOLG Kft. már
2015. január hónapban pénzügyi nehézségei lesznek.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Válaszában elmondta, hogy a HÉPSZOLG Kft. legfontosabb célkitűzése a társaság
likviditásának javítása, az eladósodottság mértékének és az önkormányzat felé a
tartozás folyamatos csökkentése. Cél még az építőipari ágazat hatékonyságának
növelése, illetve a céltartalék képzése. Kiemelte a gyógyfürdő és a távhő
veszteségének megszüntetését. Elmondta még, hogy a HÉPSZOLG Kft. nagyon
komoly eladósodottsággal küzd, amely már a Holding megalapítása előtt is meg volt.
Ezek után az üzleti tervből a kiadások részletezését ismertette, majd a 11 pontban
megjelölt legjelentősebb kockázati pontokat.
Dr. Éles András képviselő úr szerint az elhangzottak nem adtak választ a kérdésére.
Meglátása szerint a kérelmek sora itt nem ér végett, a Holdingnál irtó nagy problémák
vannak. A kérelmet ő maga támogatja, csak ne vezessük félre az embereket, mondjuk
ki, hogy vannak problémák.
Papp Gáborné képviselő asszony némi ellentmondást érez abban, hogy a kérelmet a
HÉPSZOLG Kft. ügyvezető igazgatója terjesztette elő, a magyarázatot pedig most
vezérigazgató úr adja. Az önkormányzat természetesen segíti a Kft-t, de ebből ne
legyen rendszer, váljon önállóvá a Kft.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony szerint igaz az, hogy a Kft. irtó nagy bajban
volt, a csőd szélén állt, majdnem emberek váltak munkanélkülivé. Bajban volt és
bajban van, de az üzleti terv kimutatta, hogy a hiányokat pozitív irányba kezdte el
kezelni.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony meglátása szerint a Holding Kft. apró
kicsi lépésekkel próbál a mélyből kikerülni. Számára az cseng vissza, hogy
vezérigazgató úr pozitív hittel áll a munkához.
Ötvös Attila képviselő úr felhívta a figyelmet, hogy a 2014. decemberi
előterjesztésben benne vannak a vezérigazgató úr által most elmondottak. Véleménye
szerint most azért válaszolt a feltett kérdésre vezérigazgató úr, mert a Kft. a Holding
része.
Dr. Juhász Endre polgármester úr szerint a Kft. működőképessége fennáll, de
ugyanakkor olyan vállalásokat tett az önkormányzat felkérésére, támogatásával,
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amellyel egyedül nem boldogul. Amikor azonban erre kértük támogatásunkról
biztosítottuk.
Dr. Éles András képviselő úr második hozzászólásában a Hépszolg Kft. 2010. év
előtti időszakáról beszélt a Fürdő beruházásra vonatkozó tőketörlesztése és
kamattörlesztése vonatkozásában. Végezetül elmondta, hogy a maga részéről a
kérelmet támogatja.
Szólláth Tibor polgármester úr Papp Gáborné képviselő asszony felé válaszában
elmondta, hogy a Hépszolg Kft. van szerződéses viszonyban az önkormányzattal, ezért
kér a Kft. A Holding és annak a megjelenése nem csodaszer, de elkezdődik egy a
tulajdonoshoz lojális vezetéssel a problémák feltárása. Megjegyezte, hogy közel 20
évig az ellenzéknek nem volt tudomása arról, hogy mi folyik a Hépszolg Kft-nél, még
a Felügyelő Bizottságba sem kerülhetett be senki. Ezúton is megköszönte mindenki
munkáját, aki a hiányosságok feltárásában, azok megszüntetése érdekében munkát fejt
és fejtett ki.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel meg volt szavazást
rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

13/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) részére a 9838-2/2010.
számú üzemeltetési szerződés alapján 2.108.917,- Ft-ot, a 19859-3/2010. számú bérleti
szerződés alapján 6.000.000,- Ft-ot, a hőközpontok üzemeltetésére és karbantartására
vonatkozó vállalkozási szerződés alapján 1.500.728,- Ft-ot, összesen 9.609.645,- Ft
amortizáció és bérleti díj 2015. évi megfizetését elengedi. Az amortizáció, valamint a
bérleti díjra vonatkozó ÁFA 2.594.604,- Ft, melyet a Hajdúnánási építő és Szolgáltató Kft.
megfizet az önkormányzat részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. január 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr és Rozgonyi Attila ügyvezető
igazgató úr távoztak.)
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TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám) kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.
szám) kérelmére készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

14/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúnánási
Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 5. szám) részére az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet alapján
biztosított támogatásból 78.840.- Ft felhasználás, valamint elszámolás határideje
2015. március 31.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét tájékoztassa, felhatalmazza
a megállapodás módosításának aláírására.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. január 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.
szám) kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai István tér 1. szám) kérelmére készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

15/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúk
Vidékfejlesztési Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.) részére a
148/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján biztosított 911 eFt összegű
visszatérítendő önkormányzati támogatás visszafizetési határidejét meghosszabbítja az
egyesület 2014. és 2015. évi működéséhez szükséges állami támogatás megelőlegezésére.
A támogatás visszafizetésének határideje az egyesület állami támogatása megérkezését
követő 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét tájékoztassa, felhatalmazza
a határozathoz mellékelt támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. január 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat ingatlan
használatba adásának rögzítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette a határozati javaslat tartalmát,
majd megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ingatlan használatba adásának rögzítéséről készült határozati
javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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16/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – annak okán, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete kezdeményezhesse a Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10.)
szakmai alapdokumentumának módosítását – rögzíti, hogy a Bocskai István Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A. szám alatti
feladatellátási helyén működő általános iskolai nevelésben résztvevő 1-8. évfolyamai
részére, 2015. január 05. napján használatba adta a 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.
szám alatti épületet, az épület felújítását követően.
A Képviselő-testület elhatározza, hogy a nevezett feladatellátási helyek működtetéséről az
általános iskolai feladatellátás céljából továbbra is gondoskodik.
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási
Tankerülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) igazgatójának értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. február 2.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a
Hajdúnánási Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette a határozati javaslat tartalmát,
majd megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda Alapító Okiratának módosítására készült
határozati javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

17/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda (4080
Hajdúnánás, Magyar utca 104.) alapító okiratát a melléklet szerinti egységes szerkezetben,
az alábbi módosításokkal fogadja el:
− Az Alapító okirat „18. Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” pontjából törlésre kerül a
„4080 Hajdúnánás, Perczel utca 12. 3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)” szövegrész.
Ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási Óvoda 160/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozattal jóváhagyott, 2014. szeptember 1. napjával hatályos alapító okirata hatályát
veszti.
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Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. január 31.
A L A P Í T Ó

O K I R A T

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja
ki:
1. A költségvetési szerv neve:

Hajdúnánási Óvoda

2. OM azonosító:

030805

3. Feladatellátás helyei:
3.1. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.

3.2. Telephelyei:

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

4. Intézményegységek megnevezése:

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

óvoda

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:

gyermekek óvodai nevelésének ellátása

Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

Alaptevékenység:

Törvényben és az óvodai nevelési programban
meghatározott keretek között:
- óvodáskorú gyermekek nevelése a gyermek
3. életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb
a tankötelezettség kezdetéig.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált
óvodai nevelése-oktatása a tanulási képességet
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
véleménye alapján.
A fogyatékosság típusa szerint:
- enyhe testi fogyatékos,
- érzékszervi fogyatékos - hallássérült,
- beszédfogyatékos,
- enyhe értelmi fogyatékos,
- autizmus spektrum zavarral, egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermek.
A
beilleszkedési
zavarral,
tanulási
nehézséggel, magatartási rendellenességgel
küzdő gyermekek nevelése-oktatása a tanulási
képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs
bizottság véleménye alapján.
-

-

intézményi étkeztetés
környezetvédelemre nevelés
korai idegen nyelv oktatása
játékos informatika oktatása
testnevelés differenciált fejlesztési programmal
alkotóképesség fejlesztése,
tehetséggondozás, gyermektorna,
gyermektánc
intézményi vagyon működtetése
gyermek felügyelet

Integrációs felkészítés óvodafejlesztő program.
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Kormányzati funkció:
kor.funk.

megnevezés

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
Vállalkozási tevékenység:
7.

nincs

Az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám:

520 fő

Indítható óvodai csoportok száma:

21 csoport

8.

Illetékessége, működési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

9.

Alapítás ideje:

1991. 12. 02.

Jogelőd szerv neve és székhelye:

Hajdúnánás Alapfokú Okt. Int. Gazd. Ellátó
Szervezete
4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 9.

10.

Alapító szerv neve és székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

11.

Fenntartó szerv neve és székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

12.

Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

13.

Költségvetési szerv vezetőjének
megbízási rendje:

14. Az intézmény képviseletére jogosult:

önálló jogi személyként működő költségvetési
szerv vezetője az óvodavezető, akit
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete határozott időre, 5 évre bíz meg
nyilvános pályázat útján
az óvodavezető

15. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony
−

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

16.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

17. A vagyon feletti rendelkezés joga:

18.

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

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelői jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.
Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. §
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint.

Az ingatlanok címe, helyrajzi száma:
4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.,
3262 hrsz. (alapterülete: 7566 m2 az iskolával
együtt, az óvoda alapterülete: 2958 m2)
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. utca 17-21.,
3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2)
4080 Hajdúnánás, Kasza utca 3.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2)
4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti utca 1.,
6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az iskolával
együtt, az óvoda épület: 226 m2)
4080 Hajdúnánás, Dorogi utca 24.,
2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2)
4080 Hajdúnánás, Attila utca 26.,
3841. hrsz. (alapterülete: 1940 m2)

Záradék:
Jelen alapító okirat a bejegyzése napjával lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási
Óvoda 160/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testület Határozattal jóváhagyott,
2014. május 29. napján kelt és 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett alapító okirata hatályát
veszti.
Az alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 17/2015.
(I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal hagyta jóvá.
Hajdúnánás, 2015. január 29.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Szólláth Tibor
polgármester
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-vezető

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Dr. Éles András
képviselő úr önálló indítványa
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az indítvány tartalmát, majd
megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. A maga részéről továbbra is
javasolta, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítés intézménye maradjon meg. Egyrészt a
képviselők részére rendelkezésre áll a folyamatos kontrolálás, másrészt ez a
képviselők és a hivatal dolgozói részére nem jelent plusz terhet.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mennyi volt a jegyzőkönyvek
terjedelme 2010. előtt és mennyi volt 2010. október 3. és 2014. októbere között.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy most ezt nyilván nem tudja megmondani, de
az iroda beszámolóiból ez kigyűjthető.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte, hogy a kért adatok írásban kerüljenek
megküldésre képviselő úr részére.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy be tudja-e fogadni
polgármester úr azt a javaslatot, hogy ne csak ellenzéki képviselő legyen jegyzőkönyvhitelesítő, mint az, ahogyan az ülés megkezdésekor Papp Gáborné képviselő
asszonytól elhangzott. A maga részéről támogatja azt a gondolatot, hogy ellenzéki
képviselő legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő.
Kovács Zsolt képviselő úr megkérdezte, hogy a mostani döntésünk befolyásolja-e,
hogy bizottsági ülésen legyen-e jegyzőkönyv-hitelesítő vagy sem.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony a jegyzőkönyv jogszerűségi és tartalmi
ellenőrzéséről kérdezte jegyző urat.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a Kormányhivatalnak nem feladata a
jegyzőkönyvek tartalmi ellenőrzése. Az, hogy melyik képviselő hogyan hitelesíti a
jegyzőkönyvet, milyen tartalmat, milyen szövegszerűséget vizsgál, az az adott
jegyzőkönyv-hitelesítő személyétől függ.
Szólláth Tibor polgármester úr Kovács Zsolt képviselő úr felé elmondta, hogy az
indítvány a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvére vonatkozik.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony felé elmondta, hogy az Szervezeti és Működési
Szabályzat nem tartalmazza azt a szabályozást, hogy csak ellenzéki képviselő legyen
jegyzőkönyv-hitelesítő. Egyébként ez azért praktikus, mert az ellenzéknek lehetősége
van folyamatosan ellenőrzés alatt tartani a jegyzőkönyvezést. Ez munkával jár.
Elmondta, hogy most is és korábban is csak tartalmi jegyzőkönyvet kértek és nem szó
szerinti jegyzőkönyvet.

41

Buczkó József képviselő úr hozzászólásában kiemelte, hogy nagy jelentősége van
egy-egy település életében a jegyzőkönyveknek. A Kormányhivatal felé megküldött
jegyzőkönyvekben a jogszerűséget vizsgálják, ebben tehetnek észrevételeket, a
tartalmában nem, mert nem részesei az ülésnek. A hitelesítő viszont a tartalomban is
tehet pontosításokat, és ez fontos az utókor számára megmaradó jegyzőkönyvek
tekintetében. Kéri, hogy lehetőség szerint mindenki vegyen részt ebben a munkában.
Tóth Imre képviselő úr azon véleményének adott hangot, miszerint éppen a
bizalmatlanság miatt nőtt meg a testületi ülések hossza az előző ülésekhez képest. A
maga részéről támogatja, hogy maradjon meg a jegyzőkönyv-hitelesítői intézmény.
Ötvös Attila képviselő úr szerint nagyon nagy a felelőssége a jegyzőkönyvvezetőnek,
és ezért fontosnak tartja azt, hogy legyen egy hitelesítő, aki leellenőrzi a tartalmi
lényeget.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony szerint fontos azt jelezni, hogy a
bizalmatlanság nem a hivatal dolgozóira vonatkozik. Megjegyezte azonban, hogy ő is
mindig átnézi a MOISB jegyzőkönyveket, hiszen pl. szakmai kérdésben fontos lehet
egy pontosítás, amit esetleg a jegyzőkönyvvezető nem ért vagy nem úgy ért, de ez sem
a bizalmatlanság miatt van.
Csiszár Imre alpolgármester úr egyetértett Buczkó József képviselő úr
hozzászólásával. Számára is fontos, hogy a jövő kutatói olyan jegyzőkönyvekkel
találkozzanak, amelyek hitelesek. Megjegyezte, hogy ő maga is a kutatásai során sok
jegyzőkönyvvel találkozott és egyik megállapítása az volt, hogy a hitelesítők a
feladatukat megtiszteltetésnek vették, és nem teherként érezték.
Papp Gáborné képviselő asszony támogatta Dr. Éles András képviselő úr
indítványát, amely a bizalomról szól. Megbízik abban, akire bízva van a jegyzőkönyv
megírása, érti a dolgát, és mi pedig elfogadjuk. Ez nem ellenségeskedés, hanem pozitív
gondolat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint nem a bizalmatlanságról van szó, hanem
az objektivitás fokozásáról, ezért fontos, hogy olyan személy tekintse át a
jegyzőkönyvet, aki részt vesz az ülésen.
Dr. Éles András képviselő úr emlékeztetett arra, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő
intézményét az előző testület hozta létre. Véleménye szerint a leghitelesebb a
Hajdúnánási TV felvétele, rögzítése. Korábban erre nem volt lehetőség, ezért volt a
jegyzőkönyvezés, mert nem volt más technikai lehetőség. Indítványát azért nyújtotta
be, mert így a jegyzőkönyv írója kap plusz két napot annak elkészítésére, mert
nagyobb a teher, mint négy évvel ezelőtt. Számára a Helyi TV által rögzítettek a
hitelesek, mert ez adja vissza a mondandókat. Semmi rossz szándék nem vezette, a
hivatali terhet akarta csökkenteni. A jövőben nem fog a jegyzőkönyvre hivatkozni,
mindig a hangfelvételre fog hivatkozni, ha ennek szükségét látja.
Buczkó József képviselő úr szerint nem véletlen a törvényalkotó azon szándéka, hogy
papíralapon kérik a jegyzőkönyveket és nem CD-n vagy DVD-n kell benyújtani, pedig
az egyszerűbb lenne.
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Dr. Kiss Imre jegyző úr emlékeztetett arra, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény jelen rendelkezési szerint az egyetlen hiteles, ami
ráadásul közokirat minősül a jegyző és a polgármester aláírásával ellátott
jegyzőkönyv, amelyet sem hang és képfelvétel semmilyen formában nem helyettesít.
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a hozzászólások
többsége a jegyzőkönyv-hitelesítő intézményének meghagyása mellett érvelt. A TV
valóban sok mindenre képes, de pl. a zárt ülésen nincs ott a TV. Elmondta még, hogy
évek óta a Kormányhivatal részéről késés miatt megkeresés nem volt, a hivatal ezt a
feladatot a továbbiakban is el tudja látni. Továbbra is az a javaslata, hogy elsősorban
az ellenzéki képviselők legyenek a hitelesítők. Ezek után szavazást rendelt el, amely
szerint elfogadja-e a testület azt az indítványt, hogy megszűnjön a jegyzőkönyvhitelesítő intézménye.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Dr. Éles András képviselő úr önálló indítványát, amely szerint
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendeletében kerüljön törlésre a jegyzőkönyvhitelesítőre vonatkozó szabályozás 2 igen szavazattal (Dr. Éles András, Papp
Gáborné), 5 nem szavazattal és 3 tartózkodással (Buczkó József, Nagyné Juhász
Krisztina, Ötvös Attila) nem fogadta és az alábbi határozatot hozta:

18/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014 (X.30.)
Önkormányzati Rendeletét nem kívánja módosítani a jegyzőkönyv-hitelesítőre vonatkozó
rendelkezések tekintetében.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat az önálló képviselői indítvány
előterjesztője, Dr. Éles András helyi önkormányzati képviselő számára történő
megküldéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. február 10.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Papp
képviselő asszony önálló indítványa
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Gáborné

Szólláth Tibor polgármester úr az indítvány tartalmával egyetértett, de annak
időszerűségével nem. Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Csiszár Imre alpolgármester úr
megválasztásakor és a feladatok megosztásakor jelezte, hogy számít alpolgármester
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úrra abban, hogy az ifjúsághoz kapcsolódó kapcsolatrendszerünk szélesedjen, és
elvárása, hogy erre vonatkozóan az első félévben egy teljes komplex ifjúságpolitikai
koncepció kerüljön a testület elé.
Megkérdezte, hogy az indítvánnyal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony egyetértett képviselő asszony által beadott
indítvánnyal. Javasolta, hogy az említett ifjúságpolitikai koncepciónak legyen része az
ebben foglalt gondolatsor. Fogadjuk be, mint gondolatot és később kerüljön vissza a
testület elé.
Csiszár Imre alpolgármester úr is maximálisan egyetértett az indítvánnyal.
Gondolatai összecsengnek a benne is megfogalmazott gondolatokkal. Hajdúnánás
Város Ifjúsági Koncepciója a tavasz folyamán elkészül, annak szerves részét is
képezhetik az itt megfogalmazott felvetések. Ehhez kéri képviselő asszony és az egész
testület segítségét abban, hogy egy olyan anyagot tudjuk összeállítani, amelyet
mindenki elfogad és támogat.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony jelezte, hogy folyamatban van az
Idősügyi Tanács létrehozása is, van Bűnmegelőzési Tanácsunk is, és egységes
szerkezet mellett ezek a tanácsok egymás mellett tudnának működni.
Kovács Zsolt képviselő úr az indítvány minden gondolatával egyetértett.
(Az ülésre Bódi Judit képviselő asszony megérkezett, így a testület 11 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Buczkó József képviselő úr szerint a gondolkodásban szinkron van. Meglátása szerint
képviselő asszony indítványa kicsit megelőzte a többség által már korábban is kijelölt
ezen szándékot, célt, amelyet már a megalakuláskor jeleztek. A gondolatok
összecsiszolhatók, jó dolog lehet belőle, különösen a párbeszéd alapján.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony javasolta, hogy fogadjuk be az indítványt,
fogalmazódjon meg határozati javaslat erre vonatkozóan.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy az úttörő mozgalom megszűnésekor volt egy
iskolai elképzelésük a diákváros, amely sajnos nem valósult meg, de ebben az
indítványban nagyon sok mindent lát, amire talán akkor ők is gondoltak. Egyetértett
azzal, hogy ezeket a gondolatokat össze kell hozni a készülő koncepcióval.
Megjegyezte még, hogy a Diák Önkormányzat létezik az iskolai keretek között, ezt a
szervezetet sem kellene kihagyni a koncepcióból.
Dr. Éles András képviselő úr véleménye szerint támogatandó és támogatható
indítvány. Ezt a politikamentes kezdeményezést a maga részéről támogatja.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Megállapította, hogy
volt egy módosító javaslat Szabóné Marth Éva képviselő asszony részéről, amely
szerint Papp Gáborné képviselő asszony által felvetett téma kerüljön bele az ifjúsági
koncepcióba, természetesen egyeztetve képviselő asszonnyal. Ha nem, akkor, az
eredeti indítványról rendel el szavazást a kérésnek megfelelően név szerint.

44

Papp Gáborné képviselő asszony úgy érzi, mintha a döntés már megszületett volna.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony javaslatát befogadja és szeretne együttműködni
a koncepció megalkotásában. A név szerinti szavazáshoz nem ragaszkodik.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a módosító javaslatról rendelt el szavazást,
majd a koncepció benyújtásának határidejéről.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a módosító javaslatot, amely szerint az ifjúsági koncepció
előkészítésében Csiszár Imre alpolgármester úr vegye figyelembe Papp Gáborné
képviselő asszony önálló indítványában megfogalmazottakat 10 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az ifjúsági koncepció elkészítésének határidejét 2015. április 30-i
előterjesztési határidővel és felelős Szólláth Tibor polgármester 10 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

19/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Papp Gáborné
helyi önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványában megfogalmazott ifjúsági
önkormányzat megalakítására vonatkozó javaslat kerüljön rögzítésre az elkészítendő
ifjúsági koncepcióban.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót a képviselőknek kérdések,
észrevételek megtételére. Elmondta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat nem
tartalmaz, olyan rendelkezést, hogy ha a körkérdéseknél nincs azonnali válasz, de arra
írásban válaszol, azt nem kell felolvasni.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a képviselői fogadóórák egyeztetéséről, és
annak honlapra kitételéről beszélt és kérte ennek lehetőségét.
Buczkó József képviselő úr a Nagy Sándor és Damjanich utca közötti rész járda rész
hiányának problémáját vetette fel.
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Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony is a fogadóórák megtartásáról beszélt,
amelyet a jövő hónaptól szeretnének tartani.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy ő minden héten, kedden délelőtt
9,00 órától 12,00 óráig szeretne képviselői fogadóórát tartani. Ehhez kéri a hivatal
segítségét abban, hogy jelöljön ki neki ehhez megfelelő helyiséget. Igaz, hogy a 2014.
december havi ülésen Papp Gáborné képviselő asszony kérdezte meg, de ismételten
megkérdezi, hogy egy, a Startban dolgozó benzint vásárolt az önkormányzat
üzemanyagkártyájára, történt-e ebben valamilyen intézkedés jegyző úr részéről.
Végezetül a lengyel delegáció ittlétéről, a számukra szervezett rendezvényről,
disznótorról fejtette ki a véleményét.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy igaz-e az, hogy Hajdúnánáson
menekülttábort szeretnénk létesíteni, Hegedűs Lórántról való közterület elnevezéséről
van-e előrelépés, végezetül a zártkerti ingatlanok mezőőri díjának felülvizsgálatáról
érdeklődött, illetve, hogy van-e ilyen szándék. Megkérdezte még, hogy mi lesz a
víztorony sorsa. Ő is érdeklődött a fogadóórák megtartásának lehetőségéről.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte képviselő asszonyt, hogy a részére érkezett
e-mail-eket küldje át neki, azokra válaszolni fog. A zártkerti ingatlan kérdésével
kapcsolatban elmondta, hogy a tulajdonosok egy része megkereste, akiknek javasolta,
hogy hozzunk létre egy egyesületet. Ebben nagyon szívesen közreműködik. A
víztorony sorsával kapcsolatban még döntés nincs. A fogadóórákkal kapcsolatban egy
szabályzat kerül majd megalkotásra, amelyet a következő testületi ülésre terjeszt elő.
Szándék a menekülttábor létesítésére Hajdúnánás városának nincs.
Tóth Imre képviselő úr megköszönte az intézmények dolgozóinak, a
pedagógusoknak és a szülőknek, aki segítették a Magyar u. 104. szám alá való
költözködést és az újra használatba vételt.
Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy az ifjúsági koncepcióval várja és
kéri minden képviselő javaslatát és ígéretet tett arra, hogy Papp Gáborné képviselő
asszonnyal is fel fogja venni a kapcsolatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a Dr. Éles András képviselő úr által felvetett
rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy a városunkba érkezett lengyel delegáció
egyrészt azért érkezett a városban, hogy az éves programot egyeztessék, valamint
megtekintettek egy hajdúsági disznóvágást. Visszautasította azt, hogy dorbézolás,
kivagyiság megnyilvánult volna a rendezvény során. A delegáció pozitív élményként
fogalmazta meg, hogy a polgármester és az alpolgármester is tevékenyen vett részt a
munkában.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítésként elmondta még, hogy a lengyel
delegáció egy múlt év őszi meghívásnak tett eleget. A rendezvény költsége néhány
10 eFt-ba került.
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Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület ülését
de. 11 óra 50 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.
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jegyző
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jegyzőkönyv-hitelesítő

