JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március
26-án - 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, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit
szociális csoportvezető, Gonda Renáta vagyonkezelési és hasznosítási ügyintéző,
Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintéző, Jóna Imréné
jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Martinek Imre 4080 Hajdúnánás, Mátyás k. u. 34.
szám alatti lakos, eskütevő

a
6.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
9.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Marosán Andrea megbízott főépítész

a
16.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Tanyi Bertalan a MikronTech Kft. ügyvezetője
Ádám Sándor a „Bocskai” Lakásszövetkezet elnöke

pont Fekete
István
a
Hajdú-Bihar
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének alezredese,
tűzoltósági felügyelő
a
10.)
napirendi
pont Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
Zrt. ügyvezető igazgatója,
tárgyalásánál:
Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Kft. megbízott
ügyvezetője
a 11.) és 12.) napirendi Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda
pontok tárgyalásánál:
óvodavezetője

A 17.) és 18.) napirendi Gacsályi Gábor a Hajdúnánási Református
pontok tárgyalásánál:
Egyházközség
Lelkészi
Hivatalának
vezető
lelkipásztora
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A 16.) 19.), 20.) és a 21.) Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
napirendi
pontok Zrt. vezérigazgatója,
tárgyalásánál:
Gere Miklós a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatója
a
23.)
napirendi
pont Puskás Henrik a ROBZOL 2000 Kézilabda Sport
tárgyalásánál:
Egyesület elnöke
a
25.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Dráviczky Gyöngyi az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági
Egyesület elnöke

a
26.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
28.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet
intézményvezetője
pont Dózsa Miklós a „Mi Érted Élünk” Egyesület elnöke

A képviselő-testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa,
valamint 2 fő érdeklődő városlakó.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, valamint a TV-n keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg hét új napirendet:
-

Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelmére

-

Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelméhez

A fenti két napirendi pontot a meghívóban szereplő 23. napirendi pont után
javasolta megtárgyalni.
-

Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosítására

-

Előterjesztés a Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás mikrobusz vásárlás pályázat támogatói nyilatkozathoz

-

Előterjesztés a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.
szám) kérelméhez

-

Határozati javaslat folyószámlahitel szerződése megszüntetéséhez

-

Határozati javaslat a 45/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosításáról
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A fenti öt napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés
előtt egymást követően javasolta megtárgyalni.
Javasolta, hogy a meghívóban 5.) és 15.) napirendi pont kerüljön levételre.
Javasolta,
hogy
a
meghívóban
9.
napirendi
pontként
szereplő
- a Városfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról
szóló - előterjesztés a Polgármesteri jelentés után kerüljön megtárgyalásra.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mi indokolja a már elkészített két
előterjesztés visszavonását, illetve miért nem került napirendre a hulladékszállítás
kérdésével kapcsolatos, illetve a Mártírok utcai parkolással kapcsolatos előterjesztés.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy a két előterjesztés azért
került levételre, mert előterjesztőként meglátása szerint így helyénvaló. A rendelet
módosítására most nem voltunk felkészülve, ez az anyag nem készült el. Jelezte
azonban, hogy az április testületi ülésre ez elkészül, amelyben javasolni fogja, hogy a
Mártírok útján szűnjön meg a fizető parkoló. A hulladékszállítással kapcsolatban sem
készült el a rendelet-tervezet, de ha elkészül az a testület elé fog kerülni. Megjegyezte,
hogy egy sajnálatos baleset miatt aljegyző asszony hosszú hónapokig kiesik a
munkából, ezért az ő feladatai most jegyző úrral hárulnak, nem beszélve a közös
hivatali teendőkről. Elmondta még, hogy a testület tagjai részéről az utóbbi időben
olyan mennyiségű adatszolgáltatási igény jelentkezik, amely jelentős leterheltséget és
feszültséget okoz a hivatal munkatársai körében.
(Az ülésre Bódi Judit képviselő asszony megérkezett, így a testület 11 fővel folytatta
tovább a munkáját.
Dr. Éles András képviselő úr szerint ízléstelen, ha egy sajnálatos balesetből
magyarázat következik be. Meggyőződése szerint vannak jogszabályok, amelyeket
nem lehet elvitatni. Tudomása szerint polgármester úr azt ígérte a Mártírok úti
lakóknak, hogy ez a probléma mielőbb megoldásra kerül. Mivel az előterjesztés nem
készült el ezért, jómaga és két képviselő-társa aláírásával ellátva írásos dokumentumot
nyújtott be a rendkívüli-képviselő testületi ülés összehívására.
(A benyújtott dokumentum másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság a
napirendi pontot felvette és megtárgyalta. A szakbizottság javaslatát figyelembe véve
készül el az előterjesztés a 2015. április havi rendes testületi ülésre, amelyet minden
bizottság meg fog tárgyalni.
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Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a bizottsági ülésen elég hosszan
tárgyalták ezt a témát, amelynek a keretei megszülettek, gyakorlatilag szövegezésre
vár ez az anyag, de ezt egy-két óra alatt nem lehet megtenni.
Kovács Zsolt képviselő úr véleménye szerint nem könnyű a döntés ebben a
kérdésben, hiszen nemcsak a Mártírok úti parkolást érinti, hanem az Ady E. körúti
parkolást is.
Papp Gáborné képviselő asszony észrevételezte, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítő
személye még nem történt megválasztásra.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte az észrevételt, de megjegyezte, hogy az
a napirendek elfogadása után fog megtörténni. Visszatérve a parkolásra elmondta,
hogy most a legsürgősebb beavatkozásra a Mártírok utca esetében van.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a napirendi pontokat
megtárgyalásra az elhangzott javaslatokkal együtt.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az
elhangzott javaslatokkal együtt - 11 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés a Városfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának
megválasztásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Előterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Előterjesztés a mezei őrszolgálatról és mezőőri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Előterjesztés Hajdúnánás város településrendezési tervének és leírásának, valamint
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2014-2015. évi módosítás
jóváhagyása tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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7.) Előterjesztés Hajdúnánási Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évben végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.) Előterjesztés a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 6. szám) 2014. évre vonatkozó Közművelődési beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)
alapító okiratának formanyomtatványra történő átvezetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel
időpontjának meghatározására a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés a „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése
Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” című, ÉAOP-3.1.4/A-112012-0004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
14.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei földgázbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2016. évi villamos energia
közbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Tájékoztató az „Otthon Melege Program” pályázati kiírásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
17.) Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) kérelméhez a 4080 Hajdúnánás, Iskola u.
10. szám alatti ingatlan tekintetében
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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18.) Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez a 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám alatti
ingatlanra vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj program”
támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Előterjesztés a Hajdúnánás ROBZOL 2000 Kézilabda Sport Egyesület (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Előterjesztés a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám)
beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Előterjesztés az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás,
Kazinczy u. 19. szám) beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
26.) Előterjesztés Dr. Gócs Viktor (4030 Debrecen, Achim A. u. 15. szám) házi
gyermekorvos kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
27.) Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034 Debrecen,
Hétvezér u. 21.) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
28.) Előterjesztés a „Mi Érted Élünk” Egyesület (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.
szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
29.) Előterjesztés a „Kossuth” Vadásztársaság (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 1.
szám) kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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30.) Előterjesztés a Hajdúnánási Gimnasztráda Csoport (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 6. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
31.)Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
32.) Előterjesztés a Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás mikrobusz vásárlás pályázat támogatói nyilatkozathoz
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
33.) Előterjesztés a Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.
szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
34.)Határozati javaslat folyószámlahitel szerződése megszüntetéséhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
35.) Határozati javaslat a 45/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
36.) Előterjesztés Rohodi Erzsébet Ágnes 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 14. II/9. szám
alatti lakos kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
37.) Előterjesztés minőségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
bérlőkiválasztására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
38.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
39.) Előterjesztés szociális jelleggel meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
pályázatának elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
40.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
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(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
10 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) - 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. A maga részéről szóbeli
kiegészítést nem tett.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy a városban a 2015. február
14-én megrendezés került hagyományos disznótort hogyan értékeli polgármester úr,
illetve mit tudhatunk bővebben a Japán útról.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a március 13-i Hajdúnánási Integrált Diák
Akadémiai Képzésről érdeklődött.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy 2015. február 3-a óta miért nem
válaszolt a feltett kérdéseire, az említett leterheltség mellett és miért nem bocsátotta
rendelkezésére a kért anyagokat. Igaz, hogy kétszer is kapott levelet, amelyben
türelmet kért polgármester úr, de megkérdezte, hogy a törvény mely szakasza
hatalmazza fel arra, hogy 30 napnál hosszabb ideig ne válaszoljon a kérdéseire.
Szólláth Tibor polgármester úr Dr. Éles András képviselő úr hozzászólására
válaszolva felolvasta Dr. Kiss Imre jegyző úrtól a részére megküldött 2015. február
6-án kelt jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv hitelességét nem vonja kétségbe. Elmondta,
hogy a hivatal dolgozói heteket dolgoztak azon, hogy az összes közbeszerzést
összeállítsák. Képviselő úr ezek után jelezte, hogy nem akar mindent megnézni, csak
bizonyos tételeket. Igyekszünk megfelelni a törvényi szabályozásnak, de ebben az
esetben a képviselő kötelességét és felelősségét együtt kell értelmeznünk. Nyilvánvaló,
hogy nem a képviselői munkájához kapcsolódóan kéri a nagy mennyiségű adatot. El
kell döntenünk, hogy kiszolgáljuk-e a képviselőt vagy a hivatal működését tartjuk
szem előtt. Mind emellett képviselő úr nyíltan megvallotta azt a szándékát, hogy célja
a hivatal ellehetetlenítése, ezzel akarja őt térdre kényszeríteni. Ő mindezt sajnálja,
inkább javaslatokat várna képviselő úrtól, hogy mit csináljunk másként, hogy a város
tovább gyarapodjon.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony felé elmondta, hogy a program a múlt év őszén
indult. Itt olyan egyetemi képzésben részesülő fiatalok jelentkezhettek, akik az
elméleti tudás megszerzése mellett a gyakorlati munkában is részt kívántak venni. A
kiválasztásnál és utána is találkozott velük és érezhető volt a gyakorlatban szerzett
tapasztalatuk.
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Papp Gáborné képviselő asszony felé válaszában elmondta, hogy Japánban volt
szerencséjük betekinteni az ottani gazdasági életbe. Hajdúnánás az a város, amelyikről
tudják, hogy fogékony a japán kapcsolatra és kultúrára. Bízik abban, hogy ennek
előbb-utóbb lesz utóhatása. A hagyományos disznótorral kapcsolatban elmondta, hogy
megjelent, de csak rövid ideig tartózkodott ott. Meglátása szerint erre van igény, a
környező településeken is megrendezik azt.
Dr. Éles András képviselő úr ezek után a 2015. február 19-i képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvéből idézett a már említett levélváltásra visszatérve. Az igazsághoz
tartozik, hogy az első levelében szóbeli tájékoztatást kért, ezt polgármester úr
visszautasította. Ezek után fordult írásban, és amikor látta, hogy a közbeszerzés egy
részében nincsenek problémák, a másik részében pedig vannak, akkor azokra lett csak
kíváncsi. Biztos abban, hogy ha polgármester úr a pökhendi stílust letenné, sokkal
előbbre jutnánk. Megjegyezte, hogy a kormányhivatal véleménye szerint a
polgármester és a képviselő-testület között a jegyzőnek kötelessége közvetíteni. A
felolvasottak elhangzottak, ezt nem tagadja, viszont jegyző úr azzal védekezett, hogy
polgármester úr nem hallgatja meg, hogy le kellene ülni és beszélni kellene dolgokról.
Nem tesz mást csak a törvényes jogaival él és gyakorolja, polgármester úr pedig a
törvényes kötelezettségének nem tett eleget.
Csiszár Imre alpolgármester úr felé észrevételt tett, amely szerint bízik abban, hogy a
tárgyalások után Hajdúnánáson is lesz főiskolai kar.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy képviselő úr nem cáfolja a
felolvasott jegyzőkönyvben foglaltak, azt megerősíti.
Dr. Éles András képviselő úr válaszában elmondta, hogy nem cáfolja.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr bevezetőjében elmondta, hogy ennél az
asztalnál eltöltött közel 20 év feljogosítja arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy
iszonyatos energiák vesznek kárba ilyen egymás jóhiszeműségét, jóakaratát, jó
szándékát semmibe vevő nyilatkozatokkal. Ez nem vezet jóra, megnehezíti a
képviselő-testület, a város és a hivatal munkáját. Ezért szeretettel és tisztelettel kért
mindenkit elsősorban Dr. Éles András képviselő urat, akivel igen sok évet dolgozott
együtt, hogy vegye figyelembe a Hivatal teljesítőképességét és ez legyen az a vezérlő
elv, hogy mire, milyen módon és milyen anyagmennyiségre kíváncsi. Ebben az
esetben az önmérséklet pozitív jellemvonás lehetne. Kéri mindenki segítő
közreműködését a megoldáshoz.
Bódi Judit képviselő asszony egyetértett Dr. Juhász Endre alpolgármester úr
hozzászólásával. Elmondta, hogy képviselőként megpróbál maximálisan arra
törekedni, hogy ha hozzászól vagy véleményt mond azt segítő szándékkal tegye. Ezért
is nem értette a keddi bizottsági ülésen történteket. Erről a továbbiakban részletesen
tájékoztatta a testületet, majd ismertette a 2015. február 19-i képviselő-testületi
jegyzőkönyv idevonatkozó részét. Ezek után kihasználva a TV nyilvánosságát kérte,
hogy ha valaki a közmunkával kapcsolatban bármit a beszámolóban szeretne még
látni, azt a gondolatot juttassa el hozzá, vonatkozik ez a képviselő-társaira is. Örömmel
tapasztalta, hogy egy civil kontroll is létrejött a program keretében, képviselőként őket
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is meg fogja kérdezni. Elmondta még, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőként végig olvasta
azt a napirendet, amelynél hatalmas vitát váltott ki, hogy Dr. Éles András képviselő úr
többször szólalt meg vagy sem. Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési
ügyintéző a megszólalásokat tekintve jelezte, hogy képviselő úr többször kért szót. A
jegyzőkönyv alapján kiderült, hogy nem így történt. Ebbe nem akar belebonyolódni,
de mivel ő volt a jegyzőkönyv-hitelesítője a korrektség megkívánja, hogy ezt
elmondjuk. Jogi sérelem senkit sem ért, mert polgármester úr megadta a szót képviselő
úrnak.
Csiszár Imre alpolgármester úr Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában
elmondta, hogy az nagyon jó lenne, ha Hajdúnánáson is megvalósulnak a kihelyezett
kar, de egyenlőre csak kihelyezett képzésben gondolkodnak. Tervei szerint a
következő bizottsági és testületi ülésen már tudunk az együttműködési
megállapodásról tárgyalni. A városban működő ipari, mezőgazdasági és egyéb
szolgáltató szektorban tevékenykedő cégek figyelmét felhívta arra, hogy a duális
képzés vállalati partnerekre vonatkozó jelentkezésre pótjelentkezést írt ki az
államtitkárság. Így a Debreceni Egyetem esetében is lehetőség van arra, hogy nánási
cégek, vállalkozók is belekerüljenek ebbe a programba. Munkájának végzéséhez
három fogalmat határozott meg magának, mely az alaposság, körültekintés,
korrektség. Ezekhez kívánja magát tartani a jövőben.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszönte Bódi Judit képviselő asszony szavait.
Bízik abban, hogy képviselő asszonyt azért nem érte nagy meglepetésként a bizottsági
ülésen történtek. Elmondta, hogy neki is volt a beszámolóval kapcsolatban
hiányérzete. Nyilván egy szempontrendszer összeállítására, formába öntésére egy
bizottság hivatott és erre a legalkalmasabb a Városfejlesztési Bizottság. Meglátása
szerint egy új beszámoló készítésének semmi akadálya nincs. Kérte, hogy akinek még
van kérése ezzel kapcsolatban, az tegye meg.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony szerint egy szakmai beszámoló
összetételét meghatározza a jogszabály, melyben ki kell térni a pénzügyi
vonatkozásokra is.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a napirend
kapcsán sok olyan téma került elmondásra, amely nem ide tartozik, de ezzel
véleménye szerint nincs gond. A Start-munkaprogrammal kapcsolatos beszámoló
készítésével kapcsolatban elmondta, hogy az előző testületi ülésen valóban hangzottak
el iránymutatások. Meglátása szerint ennek ellenére nagyon sok érdekesség a jövőben
sem jelenik meg a beszámolóban, annak ellenére, hogy van egy olyan szándék, hogy
sejtessünk valamit. Minden évben sikerült úgy lezárni a közfoglalkoztatási programot,
hogy soha nem voltak problémát. 2014. március elején egy rendkívüli teljesen átfogó
ellenőrzésre került sor a Belügyminisztérium részéről, ahol 100 pontból 98 pontot
kapott a program. Meglátása szerint lehet az volt a probléma, hogy ismételten kértük a
bizottság véleményét.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el a Polgármesteri jelentés I., majd II. fejezetéről.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen, 1 nem (Dr. Éles
András) szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Városfejlesztési
Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta a képviselő-testületnek, hogy a
Városfejlesztési Bizottság megüresedett nem képviselő bizottsági tagsági helyére
Martinek Imrét válassza meg.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony hozzászólásában elmondta, hogy semmi kifogása
Martinek Imre személye ellen, de szeretné ismételten kifejezni az ellenzék azon
igényét, - amellyel Bódi Judit képviselő asszony is egyetért - hogy érdemes lenne azt
figyelembe venni, hogy a város lakossága nem csak egyfajta politikai nézetet vall.
Sokkal jobb lenne az, ha többféle érdek érvényesülne a város érdekében. Talán
megfontolásra érdemes lett volna, hogy akár független, akár valamely más csoporthoz
tartozó személyt jelölni.
Bódi Judit képviselő asszony egyetértett Papp Gáborné képviselő asszony
hozzászólásával. Neki sincs semmi kifogása Martinek Imre személye ellen, a
hozzáállással nem ért egyet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy tudomása szerint Martinek Imre
egyetlen egy pártnak sem a tagja. A maga részéről azért tett rá javaslatot, mert olyan
szakmai életút áll mögötte, amely a testület munkájához szükséges. Nevezett a
mezőgazdaságból jön, ismeri a szakmát az alsóbb régióktól a vállalkozás vezetéséig.
Véleménye szerint egy olyan ember kerülhet ide, aki szakmai munkájával, emberi
méltóságával alkalmas arra, hogy a város közügyeinek intézéséhez érdemben
hozzájáruljon.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának 1. majd 2. pontjairól.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Városfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának
megválasztásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját 11 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Városfejlesztési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának
megválasztásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját 11 igen
szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
63/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kiss József 4080
Hajdúnánás, Bocskai utca 36. szám alatti lakos, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete Városfejlesztési Bizottságának nem képviselő-testületi tagjának
lemondására való tekintettel – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58. § (1) bekezdése, és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014 (X. 30.) Önkormányzati Rendelet
23. § (1) bekezdés bc) pontja alapján – a Városfejlesztési Bizottság nem képviselőtestületi tagjává
Martinek Imre
4080 Hajdúnánás, Mátyás király utca 34. szám alatti lakost
választja meg.
2. A képviselő-testület a 314/2014. (X. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatnak
a Városfejlesztési Bizottság tagjainak névsorára vonatkozó részét az alábbiak szerint
módosítja:
elnök: Buczkó József

4080 Hajdúnánás, Magyar utca 90. szám

tagok: Ötvös János Attila
Bódi Judit

4080 Hajdúnánás, Munkácsy M. utca 5. szám
4080 Hajdúnánás, Dobó István utca 7. szám

nem képviselő tagok:
Dózsa Miklós
Martinek Imre

4080 Hajdúnánás, Korponai utca 31. szám
4080 Hajdúnánás, Mátyás király utca 34. szám

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésével kapcsolatos intézkedések
megtételéről és a bizottság új tagja részére a megbízólevél átadásáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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A határozat meghozatala után Szólláth Tibor polgármester úr kivette az esküt
Martinek Imrétől és részére a megbízólevelet átadta.
(Az eskü letétele után Martinek Imre távozott a testület üléséről.)
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a 2014. évi
költségvetés módosítását az indokolja, hogy a Magyar Államkincstárnak megadott, a
költségvetési beszámolóban szereplő előirányzatokkal való egyezőség biztosított
legyen.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.)
Önkormányzati Rendelet módosítására készül előterjesztés határozati javaslatát
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2015. (III. 31.) 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:
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„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és
az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének
a) kiadását
5.635.087 eFt
b) bevételét
5.635.087 eFt
főösszeggel állapítja meg, 224.108 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
4.894.000 eFt, ebből
aa) működési:
3.514.530 eFt
ab) felhalmozási:
1.379.470 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

4.840.494 eFt, ebből
3.365.910 eFt
1.474.584 eFt

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

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

53.506 eFt, ebből
148.620 eFt
95.114 eFt

szolgáló

előző

évek

aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek
tartalmazzák):
192.557 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:
677.915 eFt, ebből
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
224.108 eFt
bab) működési hitelek bevételei:
453.807 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:794.593 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
283.120 eFt
bbb) működési hitelek kiadásai:
511.473 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

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

741.087 eFt
794.593 eFt
-53.506 eFt

1.403.905 eFt
286.285 eFt
934.057 eFt
232.064 eFt
509.599 eFt
887.017 eFt
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g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.
(5)

498.436 eFt
89.131 eFt
794.593 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
27.004 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
0 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) céltartalék intézményi személyi kiadásokra
0 eFt
bb) Start Munkaprogram céltartaléka
0 eFt
bc) tanyagondnoki pályázat önerejének céltartaléka
0 eFt
bd) intézménytámogatási céltartalék
0 eFt
be) céltartalék elkülönített lakásalapra
27.004 eFt
bf) felhalmozási céltartalék
0 eFt

2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2015. március 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. március 31.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a rendelet módosítása
szükséges amiatt, hogy a vagyonrendelet összhangban legyen a tényleges
önkormányzati vagyonnyilvántartással. A módosítás elmaradása esetén valótlan, vagy
hiányos adatokat tartalmaz az önkormányzati rendelet. Elmondta még, hogy 2009.
évben 7,8 milliárd Ft volt, 2014. pedig 10,6 milliárd Ft volt az önkormányzat vagyona.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal, 1 képviselő (Buczkó József) nem
vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2015. (III. 31.)
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
XCXVI. törvény 5. § (2) bekezdés c) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1., 2. és 3. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2. és 3.
mellékletei lépnek.
Záró rendelkezések
2. §
Ez a rendelet 2015. április 01-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. március 26.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. március 31.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a mezei
őrszolgálatról és mezőőri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hivatal
Közgazdasági Irodája Adóügyi Csoportja munkaszervezése szempontjából kedvezőbb
időpont a szeptember 30-i időpont a mezőőri járulék határozattal történő
megállapítására, mint a jelenleg hatályos rendeletben meghatározott május 31.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a mezei őrszolgálatról és mezőőri járulékról szóló 13/2011.
(V. 05.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült előterjesztés határozati
javaslatát 10 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
11/2015. (III. 31.) Önkormányzati Rendelete
a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló
13/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A ténylegesen fizetendő mezőőri járulékot a tárgyév szeptember 30-ig határozattal kell
megállapítani.”
2. §
AZ R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A mezőőri járulékot évente egy alkalommal – minden év október 31-ig kell megfizetni
az (1) bekezdésben jelölt kivetésben meghatározott módon.”
3. §
Ez a rendelet 2015. április 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. március 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. március 31.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás város
településrendezési tervének és leírásának, valamint helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének 2014-2015. évi módosítás jóváhagyása tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte az ülésen megjelent Marosán Andrea
főépítészt. Összegzésében elmondta, hogy a képviselő-testület az elmúlt év
augusztusában döntött a településrendezési eszközök négy pontban történő módosítása
tárgyában, majd az előzetes eljárás lefolytatását követően novemberben két pontot
törölt a módosításból. A teljes véleményezési eljárás lefolytatását követően februárban
a képviselő-testület lezárta a véleményezési szakaszt, majd a szakmai dokumentációt
megküldtük végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek. Az előterjesztés
ismerteti az Állami Főépítész kifogást nem emelő végső szakmai véleményét, mely
alapján elfogadásra javaslom a két pontban - Zsuga Anett, Czirják Imre és Sőrés
Sándorné - történő rendezési terv módosítást.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Marosán Andrea főépítésznek és Kissné Barta Piroska irodavezető asszonynak nem
volt kiegészítése az előterjesztéshez.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjairól. A szavazás előtt azonban megköszönte főépítész
asszony és az iroda munkatársainak munkáját.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás város településrendezési tervének és leírásának,
valamint helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2014-2015. évi
módosítás jóváhagyása tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatának I.
pontját 11 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás város településrendezési tervének és leírásának,
valamint helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének 2014-2015. évi
módosítás jóváhagyása tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatának II.
pontját 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta
és rendeletet alkotta meg:
64/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Hajdúnánás
Város
településszerkezeti terv és leírás módosítását – a mellékletben meghatározottak szerint –
jóváhagyja.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2015. április 30.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
12/2015. (III. 27.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának
Állami Főépítésze,
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve
- Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala,
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
- Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága,
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség,
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
- Nemzeti Környezetügyi Intézet Tiszántúli Kirendeltsége,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9.§. (6)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben biztosított
véleményezési jogkörben eljáró Hajdúnánás Város önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú
építésügyi hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2013. (VI.
30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hész) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
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„(2)

E rendelet
a) 1. melléklete az
b) 2. melléklete az

Sz-1mx
Sz-2mx

Igazgatási terület szabályozási terv M= 1:20 000
Belterület és közvetlen környezete
szabályozási terv
M= 1: 5 000
Tedej településrész szabályozási terv
M=

c) 3. melléklete az Sz-2/Tm
1:5 000
d) 4. melléklete az Sz-3m
Városközpont szabályozási terv
M= 1: 2 000
e) 5. melléklete az
„Építési övezetek előírásai” 1-5 táblázat
f) 6. melléklete
Ábra
g) 7. melléklete az
„Előkertek szabályozása” A/3 méretű tervlap
h) 8. melléklete az „Országos és térségi övezetek lehatárolása” A/3 méretű tervlap”
2. §
A Hész 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az épületeket szabadonállóan, a terület legfeljebb 40 %-os beépítettségével lehet
elhelyezni, maximum 12,5 méteres építménymagassággal.”
3. §
A Hész 46. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az építési telekre meghatározott legkisebb zöldfelület a telekterület 50 %-a.”
4. §
A Hész 5. melléklet 4. táblázat 11. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
11

Ksp-lov

Szabadon álló
/SZ/

15000

100

-

40

12,5*

5. §
A Hész 8. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
6. §
Záró rendelkezések

(1)

Ez a rendelet 2015. május 01-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)

Előírásait a hatálybalépést követően indított engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.
A folyamatban lévő ügyekben csak akkor kell alkalmazni, amennyiben az érintettekre
nézve az kedvezőbb.

Hajdúnánás, 2015. március 26.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2015. március 27.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Marosán Andrea főépítész asszony távozott.)

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánási Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a közbeszerzési
szabályzatát módosítását a Kbt. nyilvánosságra vonatkozó rendelkezéseinek
módosulása indokolja.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánási Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosítására készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
65/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a Hajdúnánás Város
Önkormányzat 133/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatával elfogadott, a
354/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozatával módosított Közbeszerzési
Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint módosítja:
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1. A Szabályzat I. fejezetében a „Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala”
kifejezés helyébe a „Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal” szövegrész kerül. A IX.
3. pontjának 11. francia bekezdésében a „Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala” kifejezés, valamint a XII. fejezetében a „Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának” kifejezés helyébe a „Hivatal” szövegrész kerül.
2. A Szabályzat III. 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzé kell tenni.”
3. A Szabályzat IV. 3. pontjában hivatkozott „Kbt. 22. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe
a „Kbt. 22. § (4) bekezdése” szövegrész kerül, a „IX/5. pontjában” szövegrész pedig a
„IX/4. pontjában” szövegrészre módosul.
4. A Szabályzat IV. 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A közbeszerzési eljárás nyilvánosságának biztosítása érdekében az Önkormányzat a Kbt.
31. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat, információkat, dokumentumokat a
Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban, a közbeszerzési
eljárások során ajánlatok értékeléséről szóló összegezést pedig az Önkormányzat
honlapján közzéteszi. A közzétételért a Jegyző felelős.”
5. A Szabályzat IV. 9. és VII. 5. pontját, valamint a IX. 3. pont utolsó két francia bekezdését
törli.
6. A Szabályzat XII. fejezetét az alábbi mondattal egészíti ki:
„Amennyiben a közbeszerzési eljárás lefolytatására Európai Uniós támogatásból
megvalósuló projekt keretében kerül sor, és az iratok megőrzésére a vonatkozó előírások
hosszabb időtartamot határoznak meg, az adott közbeszerzési eljárás iratanyagának
megőrzésére az ott meghatározottak az irányadók.”
Felkéri a polgármestert, hogy a Szabályzat módosításáról az érintetteket tájékoztassa, illetve
gondoskodjon a módosított szabályzatnak a város honlapján történő megjelentetéséről.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, a Kbt. 33. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat legkésőbb március 31-ig éves
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összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseiről.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének jóváhagyására készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
66/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. §-ában foglaltakra figyelemmel a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2015. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa és gondoskodjon a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban való közzétételről.
A képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a közbeszerzési
eljárás lefolytatásának szükségessége előre nem látható okból, vagy egyéb változásból az
év folyamán felmerülne, úgy a törvényi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat
közbeszerzési tervét az eljárás megindítása előtt módosítja.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: szükség szerint

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdú-Bihar
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2014. évben végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetőjében elmondta, hogy Fekete István tűzoltó
alezredes, tűzoltósági felügyelő minden bizottsági ülésen jelen volt. Friss információ,
hogy Szabó Norbert úrnak a tegnapi napon megszületett a gyereke, ezért nem tud most
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itt lenni a testületi ülésen. A gyerek születéséhez mindannyiunk nevében gratulált.
Mivel a napirendi ponthoz még nem érkezett meg a meghívott javasolta, hogy a
testület tárgyalja meg a beszámolót.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megerősítette, hogy a katasztrófavédelem
képviselője minden bizottsági ülésen megjelent. Felhívta a figyelmet, hogy a
tűzgyújtással kapcsolatban a helyi rendeletünk szerint járjunk el.
Dr. Éles András képviselő úr kérte, hogy a honlapon kerüljön megjelenítésre a
szabályozás pontos szövege. Elmondta, hogy szerette volna még azt megkérdezni,
hogy mikor kezdődik a tűzoltóság új laktanyájának építése.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy bizottsági ülésen ott volt Fekete István úr
és ott is fel lehetett volna tenni a kérdéseket.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy nyilván erre a kérdésre nem tudott
volna válaszolni.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Fekete István tűzoltó alezredes
tűzoltósági felügyelő megérkezett. Az új laktanya építéssel kapcsolatban véleménye
szerint mindenki jó szívvel megszavazná azt, hogy egy ingatlant tudjunk felajánlani a
laktanya felépítésére. Tudomása szerint ebben az évben a régi laktanya energetikai
felújítása történik meg, de ez sem megoldás a helyhiány kezelésére. A kirendeltség
pozíciója megerősödött, mely fontos szakmailag és ez egy komoly eredmény. Szabó
Norbert kirendeltségvezető úr arról tájékoztatta az elmúlt napokban, hogy 3-4 fővel
fog bővüli a katasztrófavédelmi rész, és azt a kérdést vetette fel, hogy helyileg
szétválna a végleges elhelyezésig a tűzoltó vonuló állomány és a katasztrófavédelmi
rész. Ehhez irodát szeretnének tőlünk kérni. Ha ez időszerű lesz, a kérés előbb-utóbb a
testület elé kerül.
Ezek után megadta a szót Fekete István tűzoltó alezredes tűzoltósági felügyelő részére.
Fekete István tűzoltó alezredes tűzoltósági felügyelő köszöntötte a képviselőtestület tagjait. A létszám feltöltéssel kapcsolatban elmondta, hogy nem új létszámok
lesznek, hanem az állománytáblában eddig üres álláshelyek kerülnek feltöltésre.
Mindenki által tudott, hogy a katasztrófavédelem feladatrendszere folyamatosan bővül.
Az idei évben a vízügyi hatósági feladatköröket kapták meg, év végére pedig
várhatóan a kéményseprő ipari szolgáltatás felügyelete is hozzájuk kerül. Ehhez
szükséges a létszám feltöltése. A képviselő-testület részéről érkező minden segítséget,
támogatást köszönettel vesznek.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy ahol tudunk, segítünk a szakmai
beszámolót köszönettel veszi.
Fekete Istvánt tűzoltó alezredes tűzoltósági felügyelő megköszönte polgármester úr
szavait, amelyet továbbít a kollegái felé.
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Mivel több kérdés, észrevétel, megjegyzés, hozzászólás nem volt, Szólláth Tibor
polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évben végzett munkájáról
készült beszámolót 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
67/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Norbert tűzoltó őrnagy,
kirendeltség vezetőnek a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a Hajdúnánás város tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltség alkalmazottainak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a HajdúBihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő:2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Fekete István tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő úr távozott.)
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) 2014. évre vonatkozó
Közművelődési beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Szilágyi Erzsébet, a
NPC Kft. megbízott ügyvezetője eleget téve az önkormányzat és a Kft. között létrejött
Közművelődési megállapodásban foglaltaknak küldte meg a beszámolóját.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, amelyhez elismerését és köszönetét fejezte ki.
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy van-e kiegészítés vezérigazgató
úr, illetve az ügyvezető részéről.
Szóbeli kiegészítés Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr és Szilágyi Erzsébet
megbízott ügyvezető asszony részéről az előterjesztéshez nem volt.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a Helyi TV mennyire került a
Holding Zrt. irányítása alá, illetve 2015. évben eddig volt-e valamelyik ellenzéki
képviselőnek lehetősége arra, hogy véleményt nyilvánítson a TV-ben.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy a megnövekedett feladatokra
tekintettel az eddigi létszámmal meg tudják-e oldani az új feladatokat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérte, hogy részterületenként néhány
mondatban foglalják már össze, hogy milyen események, változások várhatóak a 2015.
évben.
Szilágyi Erzsébet megbízott ügyvezető Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában
elmondta, hogy 2014. december 8-től megbízott ügyvezetője a Kft-nek. Meglátása
szerint nagyon jó a kapcsolata a Helyi TV-vel, a szakmai munkájukba nem szól bele,
rendszeresen egyeztetnek, de a döntéseket a saját területükön ők maguk hozzák meg.
Bódi Judit képviselő asszony felé válaszában elmondta, hogy 2014. év végén már úgy
tervezték a humán erőforrás szükségletet, hogy tudták két új közösségi tér működtetése
is az ő feladatuk közé fog tartozni. A Nánás Pro Cultura Kft. saját pályázatot nyújtott
be hosszú távú közfoglalkoztatásra, illetve a nemzeti művelődési intézethez. A
pályázat eredményeként összesen 15 főt sikerült felvenni közfoglalkoztatásban. Sajnos
az időszak csak 2015. június 30-ig szól, ezért akkor újra kell tervezniük, a kulturális
közfoglalkoztatott munkatársak pedig 2016. február 28-ig lesznek náluk. Probléma,
hogy a közfoglalkoztatás miatt újra kell tervezniük, de amíg ott vannak, tudnak rájuk
számítani, jelentős erőforrást jelent a számukra.
Dr. Juhász Endre alpolgármester felé elmondta, hogy a Hajdúnánási TV elkészítette
azt a tervét, amely jelentős műszaki beruházásra és fejlesztésre irányul. A megfelelő
pályázat megjelenése esetén a tervek benyújtásra kerülnek. A Hajdúnánási Újság
esetében szeretnék járási szintre kiterjeszteni a megjelenést. A két új közösségi tér a
pince és a Kendereskert új feladatokat jelent. Szerencsére már vannak érdeklődők,
elkészültek a programcsomagok is, amelyeket tudunk ajánlani. Mindkét közösségi tér
esetben indulásról van szó, ez most az építkezés időszaka.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte az ügyvezetőnek a részletes
beszámolót, amely jó csapatmunkát tükröz. Külön megdicsérte a vezető szakmai
hozzáértését, emberi hozzáállását. A városi rendezvények színvonala is ezt tükrözi.
Javasolta, hogy több színházi előadás jelenjen meg a jövőben.
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Tóth Imre képviselő úr a maga és az iskola részéről megköszönte azt, hogy az iskola
diákjai részt vehettek a programokon. Kiemelte itt a Kendereskerben való programot.
Bódi Judit képviselő asszony felvetette, hogy a Hajdúnánási Újság betűmérete apró,
ez technikai és szerkesztési kérdés, de ha lehet, módosítsanak ezen. A továbbiakban
arról érdeklődött, hogy a Kendereskertben került-e belépődíj bevezetésre.
Buczkó József képviselő úr szerint ez egy sikeresen elkészült beszámoló, ezt tükrözik
a bizottsági és a testületi hozzászólások. Véleménye szerint a NPC megtalálta helyét a
rendszerben. A továbbiakban a Kendereskert és a Helytörténeti Gyűjtemény közötti
szakmai együttműködéséről beszélt.
Dr. Éles András képviselő úr is elismeréssel szólt a beszámolóról. Szerinte azonban
néha túlságosan magyarkodóak a rendezvények és a csoportok. A továbbiakban a
Helyi TV egyik riportjáról beszélt. Úgy látja, hogy a borozó nem lesz jövedelmező. A
Kendereskertbe tervezett vendéglátást is tehernek látja. A Hajdúnánási Újsággal
kapcsolatban javasolta átgondolásra a Nánási Közlöny megjelentetését, amelyben az
önkormányzat által hozott rendeletek kerülhetnének kiadásra.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony is megköszönte a munkát, különösen a
különböző csoportok foglalkoztatását. Külön megköszönte a Helyi TV munkáját,
tudósításait.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a köszönet mellett elmondta azt is, hogy
stabilizálódott a gazdálkodása a Kft-nek, annak ellenére, hogy ettől a szervezettől
elvárják az ingyenességet. Ennek az összeegyeztetése nem könnyű feladat.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a
kiegyensúlyozottságra az egyensúlyra kell figyelni, amely komoly szakmai
felkészültséget igényel. Az igények és a gazdálkodás kérdését is nehéz összehangolni.
A közművelődésnek mind emellett irányt is kell mutatnia. Szót kell arról is ejteni,
hogy pályázatokon keresztül a társaság képes hozzáadott értéket képezni. A Helyi TV
egy nagyon komoly átalakuláson ment át, az önkormányzat semmiképpen nem szól
bele a munkájukba.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a közművelődés alapfeladatairól beszélt.
Kifejtette, hogy van egyfajta félelme, amely szerint a sokszínűség, a növekvő
sokrétűség nem megy-e működtetés és a színvonal rovására. Ez szerencsére még nem
látszik, de figyeljenek erre a jövőben.
Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy a készülő együttműködési
megállapodásnak része a gyakornoki program megvalósítása, amely lehetőséget
biztosít arra, hogy a Helyi TV-hez, Hajdúnánási Újsághoz gyakornokok kerüljenek ki.
Ezzel kapcsolatban ügyvezető asszonnyal már egyeztetett.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) 2014. évre vonatkozó Közművelődési beszámolójához
készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal, 1 képviselő (Dr. Éles
András) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Bódi Judit képviselő asszony ügyrendi
javaslatot kíván tenni.
Bódi Judit képviselő asszony felhívta a figyelmet, hogy polgármester úr nem adta
meg a lehetőséget ügyvezető asszonynak a válaszadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a felhívást és megadta a szót ügyvezető
asszonynak.
Szilágyi Erzsébet megbízott ügyvezető Bódi Judit képviselő asszony felé
megköszönte a Hajdúnánási Újsággal kapcsolatos felvetést, megvizsgálják a technikai
lehetőséget. A Kendereskertbe valóban terveznek egy minimális belépőt. Ez esetben is
keresik a lehetőségeket, pl. Városkártya igénybevétele.
Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy a Nánási Közlöny
ismételt megjelenítésének lehetőségét megvizsgálják.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után új szavazást kért az előterjesztés határozati
javaslatára vonatkozóan.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) 2014. évre vonatkozó Közművelődési beszámolójához
készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
68/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.), mint közszolgáltató által készített a Közművelődési
Szerződés teljesítésének és a Közművelődési feladatok ellátásának tapasztalatairól készült
összesítő beszámolót megismerte és azt elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Nánás Pro
Cultura Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetőjét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám) alapító okiratának
formanyomtatványra történő átvezetéséről
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 összefoglalójában elmondta, hogy a Magyar
Államkincstár hiánypótlási felhívással élt az önkormányzat felé, az államháztartásról
szóló törvény módosulására hivatkozással, mely kimondja, hogy a költségvetési szerv
alapító okiratának 2015. január 01-jét követő módosításánál az alapító okiratot a
Kincstár által közzétett formanyomtatványnak megfelelően kell módosítani. Tegnapi
napon megküldésre került a MÁK által már előzetesen véleményeztetett módosító
okirat, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony ismertette a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság javaslatát.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, figyelembe véve a MOISB által
javasoltakat is.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)
alapító okiratának formanyomtatványra történő átvezetéséről készült előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal, l tartózkodással (Dr. Juhász Endre) elfogadta
- kiegészítve a MOISB által javasoltakkal - és az alábbi határozatot hozta:

69/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 17/2015.
(I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott Hajdúnánási Óvoda alapító
okirata kerüljön átvezetésre a Magyar Államkincstár által rendszeresített
formanyomtatványra.
2. A Képviselő-testület elhatározza a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca
104.) átszervezését oly módon, hogy a székhelyen kívül jöjjenek létre tagintézmények.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. március 31.
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának
meghatározására a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánási
Óvoda intézményvezetőjével egyeztetve, 2015. április 27-ét (hétfő) és 2015. április
28-át (kedd) javaslom a beiratkozás időpontjaként meghatározni.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel
időpontjának meghatározására a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan készült
előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
70/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúnánási Óvodába
(4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) történő beiratkozás időpontját a 2015/2016. nevelési
évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:
2015. április 27-én (hétfőn) 800 - 1700 óráig
2015. április 28-án (kedden) 800 - 1700 óráig
Az óvodai jelentkezés helye: 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.
A képviselő-testület - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján - az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejéről a melléklet szerinti hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos
módon, 2015. március 26. napjáig.
A képviselő-testület szükségesnek tartja a hirdetmény Hajdúnánási Újságban történő
megjelentetését is.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjének értesítéséről
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a hirdetmény közzétételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. március 26. – értesítésre és a hirdetmény közzétételére
Melléklet

HIRDETMÉNY
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves szülőket, hogy a 2015/2016. nevelési
évre vonatkozóan a 3. életévüket betöltött gyermekek óvodai beíratásának időpontja:
2015. április 27-én (hétfő) 800-1700 óra
2015. április 28-án (kedd) 800-1700 óra
Az óvodába felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthető.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A
jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő
kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes
képviselő aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az
óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.
A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda székhelye (Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
A beíratáshoz szükséges:
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma
•
a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Az óvodavezető 2015. május 29-ig írásban értesíti a szülőt – jogszabályban meghatározott
módon és formában – a felvételi eljárás eredményéről.
Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától
számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:
a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére
hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.
Hajdúnánás, 2015. március 26.
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Kovácsné Bata Éva óvodavezető távozott.)
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon,
Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” című, ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás módosítására
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 összefoglalójában elmondta, hogy a Konzorcium
önerő támogatást nyert, amelynek eredményeként a Megállapodás finanszírozásra
vonatkozó rendelkezéseit módosítani szükséges, valamint az eredeti Megállapodás
nem tartalmazott minden szükséges rendelkezést a projekt megvalósítása során
keletkezett vagyon kezelésére, felosztására, üzemeltetésére, és fenntartására
vonatkozóan.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának
növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” című, ÉAOP3.1.4/A-11-2012-0004 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítására készült előterjesztés
határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
71/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közösségi közlekedés
biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és
Görbeházán” elnevezésű, ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 azonosítószámú projekt
megvalósításához 2013. április 16-án megkötött Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás 1. számú módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1. számú
módosításának aláírására, és felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a konzorciumvezető
Hajdúdorog Város Önkormányzatának polgármesterét értesítse.
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Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 10.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat és intézményei földgázbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a jelenlegi földgáz
szolgáltatónk a GDF SUEZ cégcsoport döntése alapján a GDF SUEZ Energia Holding
Hungary Zrt. magyarországi szabadpiaci földgáz-kiskereskedelmi tevékenységét 2015.
július 1-jei hatállyal megszünteti, ezért az előterjesztésben javaslatot teszünk Gyula
Város Önkormányzata gesztorságával létrejött beszerzői csoporthoz való ismételt
csatlakozásra és a 2015. július 1. és a 2017. október 1. közötti időszakra csoportos
közbeszerzés keretében kiválasztani a szolgáltatót.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei földgázbeszerzésére készült
előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
72/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
számára a 2015. július 1. és 2017. október 1. közötti időszakra vonatkozó földgáz
beszerzésére csatlakozik a Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula, Petőfi tér 3.)
gesztorságával létrejött beszerzői csoporthoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a már a 2014. évben megkötött szindikátusi
szerződéshez kapcsolódó, a határozat mellékletét képező, „Nyilatkozat a tagság
fenntartásáról” megnevezésű dokumentumot aláírja.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (1138
Budapest, Meder u., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) bízza
meg, 380.000 Ft+Áfa megbízási díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező szerződés és a meghatalmazás aláírására.
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Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 2016. és 2017. évi
költségvetésben történő tervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 10. - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására
2016. január 31. - a 2016. évi költségvetésben való tervezésre
2017. január 31. - a 2017. évi költségvetésben való tervezésre

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment, így a testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
önkormányzat és intézményei 2016. évi villamos energia közbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

az

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy az
előterjesztésben javaslatot teszünk az önkormányzat és intézményei 2016. január 1. és
2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó intézményi felhasználási célú és
közvilágítási célú villamos energia beszerzésére történő ismételt csatlakozást a
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gesztorságával létrejött beszerzői
csoporthoz.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy a beszerzői csoportok hogyan
találtak meg bennünket, illetve hogyan találtuk meg őket.
Kiss György irodavezető úr válaszában elmondta, hogy a csoportos közbeszerzés
lebonyolítója a SOURCING Kft. és ezeket a beszerzői csoportokat is ők szervezik és
így kerültünk mi is ebbe.
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 önkormányzat és intézményei 2016. évi villamos energia
közbeszerzésére készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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73/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó intézményi
felhasználási célú és közvilágítási célú villamos energia beszerzésére csatlakozik a
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)
gesztorságával létrejött beszerzői csoporthoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a már a 2014. évben megkötött szindikátusi
szerződéshez kapcsolódó, a határozat mellékletét képező, „Nyilatkozat a tagság
fenntartásáról” megnevezésű dokumentumot aláírja.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (1138
Budapest, Meder u., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) bízza
meg, 620.000 Ft+Áfa megbízási díj ellenében. Felhatalmazza a polgármestert a határozat
mellékletét képező szerződés és meghatalmazás aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 2016. évi
költségvetésben történő tervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 10. - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat aláírására
2016. január 31. - a 2016 évi költségvetésben való tervezésre

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató az „Otthon
Melege Program” pályázati kiírásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 11 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy A
Nemzetfejlesztési Minisztérium meghirdette az „Otthon Melege Program”,
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” alprogram című pályázatot energiamegtakarítást eredményező, komplex
felújítást célzó beruházások támogatására. Az „Otthon Melege Program” pályázati
felhívás a tájékoztató mellékletét képezi. Elmondta még, hogy a múlt év őszén
megkeresett bennünket a „Bocskai” Lakásszövetkezet egy konkrét partnerrel és még
ugyan a kiírás nem történt meg, de kérték, hogy az önkormányzat nyilatkozzon arról,
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hogy tudjuk támogatni a céljaikat. Az önkormányzat erre egy elvi hozzájáruló
nyilatkozatot tett, hiszen mindenkinek az érdeke az, hogy ezek az ipari technológiával
épület épületek minél hamarabb meg tudjanak újulni. Két lakáskezelőről beszélünk az
egyik a „Bocskai” Lakásszövetkezet, a másik a HÉPSZOLG Kft. Mindkét kezelő
résztvevői jelen vannak és tudnak nyilatkozni az elképzeléseikről és a referenciáikról.
Kiegészítette még az elhangzottakat azzal, hogy az önkormányzatnak azon kívül, hogy
elvileg és gyakorlatilag minden segítséget megad, az önkormányzati lakások
tulajdonának tekintetében is helyt kell állnia. Ezek után megadta a szót Ádám Sándor
úrnak a „Bocskai Lakásszövetkezet” elnökének.
Ádám Sándor elnök úr köszöntötte a megjelenteket, majd 2011. évtől kezdődően
beszámolt a mai napig végzett felmérésekről, igényekről, tájékoztatást adott a pályázat
meghirdetéséről, a koncepció elkészítéséről, a költségekről. Kiemelte, hogy fontos
szempont volt az, hogy a közös költséget a felújítás után is tudják fizetni az emberek,
így nem mehet 8-10 eFt felé abban az esetben sem, ha a pályázat megvalósul.
Szólláth Tibor úr polgármester úr a kiválasztott cég referenciájáról kérdezett.
Ádám Sándor elnök úr rövid tájékoztatást adott a cégről, megjegyezve, hogy
alaposan utána is néztek a cégnek.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megadta a szót Tanyi Bertalan ügyvezető
úrnak.
Tanyi Bertalan, a MikronTech Kft. ügyvezetője köszöntötte a képviselő-testület
tagjait, majd kivetítő segítségével tartotta meg bemutatóját az „Otthon Melege
Program” pályázati kiírásáról.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztató megtartását, majd jelezte,
hogy Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi javaslatot kíván tenni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy tudomása szerint érintettek is vannak a
hallgatóság során. Javasolta, hogy a képviselő-testület, ha vannak kérdések,
észrevételek, adjon lehetőséget arra, hogy az érintettek közül valaki megszólaljon.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a kérdéseket nem itt, hanem a
lakógyűléseken kell megtenni. Természetesen, ha van véleményük annak megtételére
lát lehetőséget, amennyiben azt a testület megszavazza.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyezés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mikor kapott megbízást arra, hogy a
HÉPSZOLG Kft. által kezelt társasházaknak a hőtechnikai vizsgálatát végezze el, és
mibe fog ez kerülni a lakóknak. Ugyanis a HÉPSZOLG Kft. tájékoztatta a lakosságot
arról, hogy ennek a költségeit a közösségeknek kell fizetni.
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Szabóné Marth Éva képviselő asszony a kategóriába besorolásról kérdezett.
Kérdését Tanyi Bertalan úr felé tette fel.
Ötvös Attila képviselő úr mindkét előadótól a költségekről kérdezett.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megkérdezte, hogy 1-2-3 szobás
lakások esetében mennyibe fog kerülni a fűtés a beruházás után.
Bódi Judit képviselő asszony kérdését polgármester úr felé tette fel, mely szerint mit
jelent az, hogy az önkormányzat elvi hozzájárulást ad, mert egyrészt az önkormányzati
tulajdonú lakások költségeiről kell beszélnünk, másrészt a magánlakások tekintetében
ez jelenti-e az anyagi hozzájárulásunkat.
Kovács Zsolt képviselő úr megkérdezte, hogy az eddigi felmérések alapján hány
% volt az, akik elviekben vállalják a költségeket.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megadta a szót a felvetődött kérdésekre
való válaszadásra.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr válaszába Dr. Éles András képviselő
úr felé elmondta, hogy nem a HÉPSZOLG Kft. bízta meg a kivitelezőt, hanem a
lakáskezelő.
Tanyi Bertalan ügyvezető válaszában Szabóné Marth Éva képviselő asszony felé
elmondta, hogy felmérés alapján képlet szerint történik meg a kategóriába sorolás,
majd erről adott bővebb tájékoztatás, majd számszerűen a költségek alakulásáról is.
Ádám Sándor elnök úr Ötvös Attila képviselő úr felé elmondta, hogy a közös költség
emelése a hitel fedezésére szolgál, semmi egyéb költség nem terheli a
lakástulajdonost. 50 m2-es lakás esetében a felújítás 1,8 eFt körül van a bekerülési
költség összeg, de az ő esetükben a fűtésrendszer az más rendszer.
Tanyi Bertalan ügyvezető Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony felé válaszában
elmondta, hogy pl. egy 30 eFt-os fűtésszámla 12-13 eFt-tal fog csökkenni.
Szólláth Tibor polgármester úr Bódi Judit képviselő asszony felé válaszában
elmondta, hogy mivel egy ki nem írt pályázatról volt szó, számunkra azt jelentette,
hogy nekünk is rendkívül fontos az, hogy az épületek megújuljanak, hiszen évtizedes
késésben vagyunk. Azoknál a lakásoknál, ahol tulajdonosuk vagyunk, ott helyt kell
állnunk, ahol azonban nem vagyunk tulajdonosok, ott nem kell fizetnünk. De ez nem
jelenti azt, hogy komplexen kezelve ezt a kérdést ne vennénk részt benne, pl. lakótelep
közvetlen környékének rendbetétele, felújítása, szerviz utak, parkok, épületeket
körbevevő közterületek. Segíteni pályázati forrásból tudunk.
Tanyi Bertalan ügyvezető Kovács Zsolt képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy
a lakosság részéről a lakógyűlésen megjelentek 90 %-a volt érdeklődő.
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Ádám Sándor elnök úr elmondta, hogy a lakásszövetkezet szabályzata szerint
80 %-ban kell a közösségnek pozitívan írásban nyilatkoznia, ha ezt elérik, akkor
tudnak pályázni.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy nem kapott választ a kérdésére.
Tanyi Bertalan ügyvezető elmondta, úgy kerültek ide, hogy a társasházkezelő felkért
egy nyíregyházi céget, hogy végezze el a felméréseket. Mivel látták az ő referenciáikat
is, tőlük is kérték ajánlatot. Elmondta még, hogy ez egy komoly anyag, igen sok
szakvéleményt, tervet, sok szakmát össze kell fogni, komoly szellemi érték. Bízik
benne, hogy befogadásra, illetve támogatásra kerül. Az előkészítési költség az épület
méretétől és az elvégzendő munkáktól függ. Egy kisebb épület esetében
25 eFt/ÁFA/lakás előkészítési díjra adtak árajánlatot és fogadta el a lakóközösség,
nagyobb épület esetében 20 eFt/ÁFA/lakás előkészítési díj lett kiajánlva.
A már említett nyíregyházi cég, mint utóbb kiderült magasabb árat adott.
Bódi Judit képviselő asszony szerint fontos volt az, hogy polgármester úr
megfogalmazta az önkormányzat szándékát. Bizottsági ülésen hangzott az el, hogy
hajlandó-e az önkormányzat azoknál a lakásoknál ezt a korszerűsítést támogatni, ami
nem önkormányzati tulajdonú. Nagyon fontos ez a kérdés azoknál a
lakóközösségeknél, akik belevágnak ebbe a munkába, hogy az önkormányzattól
számíthatnak-e plusz támogatásra vagy sem.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta az, hogy most konkrétan az önkormányzat
pénzügyileg beszállna a lakások felújításába, ebben a konstrukcióban soha nem volt
szó. Túlzás azonban azt is mondani, hogy mi semmivel sem segítünk, hiszen az előbb
volt szó arról, hogy szerviz utak felújítása, parkok rendbetétele. Mivel ez
önkormányzati tulajdon ezzel a lakókörnyezet komplex felújításához járulunk hozzá.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr felhívta a figyelmet arra, hogy az épületeknél
nemcsak lakások vannak, hanem a földszinten garázsok, üzlethelyiségek, amelyek nem
részei a pályázatnak. A látványtervekben viszont azt látjuk, hogy a földszinti
helyiségek is átalakuláson mennek keresztül. Megkérdezte, hogy ezeknek a
tulajdonosainak szándékáról van-e tudomásuk a pályázat készítőinek, illetve mi a sorsa
azoknak az egyéni beruházásoknak, amelyek már megtörténtek, pl. ablakcsere, balkon
beépítése.
Dr. Éles András képviselő úr hozzászólásában „mutyi”-ról beszélt, majd ezek után
két levélből idézett.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint Dr. Éles András képviselő úr most egy cég
mellett lobbyzik, nem az embereként, mert nem ez a cég kapta meg a munkát.
Elmondta, hogy nekünk ebben, mint testületnek semmiféle intézkedési körünk nincs.
Ez a tájékoztató arról szól, hogy milyen lehetősége van arra a városnak, hogy
felújítsuk ezeket az épületeket, amelyet már 10 éve is megtehettük volna. Komplett
program volt arra, hogy 2006-2008. évben, hogyan lehetett volna úgy felújítani, hogy a
Raiffeisen Bank az egészet megfinanszírozta volna 5 eFt/hó törlesztési részlettel. Ez
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akkor nem sikerült, most egy új alkalom van, és arról kell beszélnünk, hogy tudjuk-e
támogatni vagy sem. A lakókörnyezetben - ha nyer a pályázatunk - pályázati pénzzel
tudjuk támogatni, illetve nekünk, mint tulajdonosnak hoznunk kell egy döntést, hogy a
mi lakásaink tekintetében helytállunk-e. Dr. Éles András képviselő úrnak javasolta,
hogy a hozzászólásával kapcsolatban, amennyiben úgy érzi, forduljon a HÉPSZOLG
Kft. Felügyelő Bizottságához. A maga részéről nem lát ebben problémát, azt látja,
hogy egy helyi, komoly referenciával rendelkező cég próbál ebben segítséget adni. Az,
hogy a lakóközösség él-e ezzel, azt nekik kell eldönteni.
Dr. Éles András képviselő úr nem értett egyet azzal a kijelentéssel, hogy 25 eFt nem
pénz a hajdúnánási lakosoknak. Meglátása szerint a klientúra kiszolgálása
Hajdúnánásra is eljutott. Tény, hogy az egyik cégnek akkor is fizetni kell, ha nem
nyer a pályázat. Lényeges különbség, hogy az egyik azt mondja, hogy fizesd ki, ha
nyersz, ha nem; a másik meg azt mondja, hogy csak akkor kell fizetni, ha nyer a
pályázat. Előre vetítette, hogy ez a cég ezután kivitelezőként fog megjelenni, tehát a
versenyhelyzetet az első pillanattól kizárjuk. A nánási emberek, akik nem járatosak a
jogban, a körbeszerzésben, nem jártasak a cselezésben, többet fizetnek, mintha egy
versenyhelyzetbe meghirdette volna a kivitelező. Azt kéri számon, hogy miért nem
hagyjuk meg a versenyhelyzetet.
Szólláth Tibor polgármester úr visszautasította Dr. Éles András képviselő úr
hozzászólását. A továbbiakban a főtér beruházásáról beszélt, valamint a mostani és az
előző vezetés hozzáállásáról a hajdúnánási vállalkozók vonatkozásában.
Tóth Imre képviselő úr szerint, ha lehetőségünk van arra, hogy egy hajdúnánási
bejegyzett cég végezzen munkákat és lehetőség nyílik arra, hogy hajdúnánási
vállalkozásokat és embereket foglalkoztasson, akkor azt támogatni kell.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ő is mindent támogat, de azt is
támogatja, hogy ahhoz is joguk van a lakosoknak, hogy eldöntsék, hogy ezt 25 eFt-ért
teszik, vagy csak azért, mert hajdúnánásit támogat. Ahhoz pedig mindenkinek joga
van, hogy tudomása legyen mindenről, és ha valamit olcsóbban meg tud kapni a
lakosság, azt olcsóbban kapja meg. Nem kell megsértődni, felháborodni, nem cégek
melletti lobbyzásról van szó, hanem arról, hogy egy témának más megközelítése is
van. Nagyon fontos a szervizút, a játszótér és örül a felvetésnek, de a lakóknak most
azt kell eldönteni, hogy az 50 % az 50 % , és bevállalja vagy sem. Azt a tévhitet ne
vigyük tovább, hogy az 50 % lehet kevesebb, azáltal, hogy az önkormányzat a
magánlakások korszerűsítésébe beszáll. Ezt azért mondta el, mert konkrétan elhangzott
ez a kérés bizottsági ülésen. A Lakásszövetkezet képviselője kérdezte meg a bizottsági
tagokat erről.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint akkor az állítás az, hogy az önkormányzat
részéről hangzott el olyan kijelentés, hogy beszállunk a lakások felújításába.
Bódi Judit képviselő asszony pontosította a hozzászólását, mely szerint olyan kérdés
érkezett a bizottsági ülésen a Lakásszövetkezet képviselőjétől, hogy nincs-e ilyen
lehetőség.
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Ádám Sándor elnök úr elmondta, hogy a választások előtt keresték meg az
önkormányzatot, amire az elvi nyilatkozat kiadásra került. A lakóközösségek az elvi
nyilatkozatot komolyan vették, nem arra gondoltak, hogy ez a nyilatkozat másról szól.
Az eddigi gyakorlat is az volt, hogy ami a városképet szebbé teszi, azt
támogatandónak ítélte az önkormányzat. A lakók arra számítanak, hogy az előző
támogatások gyakorlataként, ha csak gesztus értékben is, de támogassa őket az
önkormányzat. A bizottsági ülésen is ezt mondta el.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy sajnálja Ádám úr ezen
nyilatkozatát, mert amikor megkereste őt akkor közölte vele, hogy ez a lakásokba
pénzügyi szerepvállalást nem jelent. Ennek ellenére is kérték az elvi hozzájárulást.
Elmondta még, hogy 2006-2007. években a panelprogram kapcsán már készült egy
csomag, ahol 30 %-os önkormányzati részvállalás lett volna, de az akkori
alpolgármester lebeszélte őket arról. Most arról is lehetne beszélni, hogy az 50 %
költségmegtakarítás 8 év alatt mennyit jelentene most a lakóknak. Megfordítva azt is
meg lehetne kérdezni, hogy amikor majd a közterület felújítás lesz, beszállnak-e a
lakók.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr a Dr. Éles András képviselő úr által az
említett egyik levéllel kapcsolatban elmondta, hogy ez a levél hozzá is eljutott és
figyelmeztetésben részesítette a kollegát. Javasolta a Felügyelő Bizottságnak is, hogy
kövesse nyomon a vezérigazgatói utasításokat. Ilyen utasítás nem született. Az említett
ügyben egy egyeztetés volt Rozgonyi Attila távollétében Tóth Zoltán részéről. Az
említett cég elvitte az önkormányzati tulajdonú lakások teljes eredeti dokumentációját.
Ez nem megengedhető és arra utasította Tóth Zoltánt, hogy azt szerezze vissza a
cégtől. Javasolta még, hogy a közgyűlések jegyzőkönyvei is kerüljenek
megvizsgálásra.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a teremben megjelent hölgyek, akik
társasház tulajdonosok szeretnének hozzászólni a napirendhez.
Kérte a képviselő-testület szavazatát arról, hogy a megjelentek a napirendhez
hozzászólási lehetőséget kapjanak.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - megadta a
lehetőséget, hogy a megjelentek a napirendi ponthoz hozzászóljanak.
Tokaji Mária 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti lakos köszöntötte a
képviselő-testület tagjait, és megköszönte a szót. Ezek után megtette a hozzászólását a
napirendi ponthoz. Hozzászólása végén elmondta, hogy az „igen” szavazatot a
közgyűlés előtt összeszedték, de egy korrekt tájékoztatást nem kaptak.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy kerüljön összehívásra egy lakógyűlés
a korrekt tájékoztatás mentén.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint a testületnek annyi feladata van, hogy a
pályázati kiírásról szóló tájékoztatót megismerje és elfogadja. Most azt senki sem
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fogja kicsikarni a testületből, hogy támogató állásfoglalást adjon. Az, hogy van mutyi
vagy nincs, nem tudja, azt látja, hogy jött valaki, aki hozott egy lehetőséget és a
lakóközösség dolga az, hogy él-e vele vagy sem.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint a versenyhelyzetnek a megszüntetése
nem lehet a város vezetésének a célja. Meglátása szerint ennek a napirendi pontnak a
tárgyalása problémafeltáró gyűléssé vált. Ezt azonban egy olyan lakógyűlésen kell
megtárgyalni, ahol minden részletre kiterjedően történik meg a tájékoztatás.
Mivel a tájékoztatóval több hozzászólás nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a tájékoztatót,
illetve kérte, hogy a HÉPSZOLG Kft., mint a lakások kezelője hívja össze a lakókat
és nyújtson részükre teljes körű tájékoztatást, amelyről a képviselő-testületet is
tájékoztassa.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az „Otthon Melege Program” pályázati kiírásról készült
előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal, azzal a kiegészítéssel, hogy a
HÉPSZOLG Kft., mint a lakások kezelője hívja össze a lakókat és nyújtson részükre
teljes körű tájékoztatást, amelyről a képviselő-testületet is tájékoztassa.

74/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Otthon Melege Program”,
„Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” alprogram pályázati kiírásról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja.
A Képviselő-testület kéri a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.-t (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám), hogy mint lakáskezelő szerv nyújtson teljes körű
tájékoztatást a pályázatról lakógyűlések keretében, melyek megtartását követően legkésőbb
2015. április 30-ig nyújtson tájékoztatást annak eredményéről.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 10. - a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. értesítésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

A szavazás után Szólláth Tibor polgármester úr szünetet rendelt el.
A szünet után 8 fő képviselő jelenlétével folytatódott a képviselő-testületi ülés.
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Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy az eredeti meghívó szerinti 25.) és
26.) napirendi pontokat vegye előre megtárgyalásra a testület, mivel Gacsályi Gábor
nagytiszteletű úrnak hivatalai elfoglaltsága van.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az eredeti meghívó szerinti 25.) és 26.) napirendi pontok
előterjesztését 8 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - előre vette
megtárgyalásra.
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez a 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti ingatlan
tekintetében
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. A Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság 320.000 Ft keretösszeg biztosítását javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánási
Református Egyházközség lelkipásztora, Gacsályi Gábor értesítette az
önkormányzatot, miszerint az önkormányzat tulajdonában álló 4080 Hajdúnánás,
Iskola u. 10. szám alatti óvoda kisebb épületének elektromos hálózata súlyosan élet-,
baleset és tűzveszélyes, amelynek felújítása azonnal szükséges és ehhez kéri az
önkormányzat támogatását.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Gacsályi Gábor
előterjesztéshez.

vezető

lelkipásztornak

nem

volt

szóbeli

kiegészítése

az

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Református Egyházközség Lelkészi Hivatalának
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) kérelméhez a 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10.
szám alatti ingatlan tekintetében készült előterjesztés határozati javaslatát - kiegészítve
320 eFt keretösszeggel - 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
75/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
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Kossuth u. 2. szám) között 2011. április 29. napján létrejött használatba adási szerződés 8.
pontja alapján megállapodást köt a Hajdúnánási Református Egyházközséggel az
önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 44. helyrajzi számú, természetben a 4080
Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti ingatlanon lévő épület elektromos hálózatának
felújításával kapcsolatban. A felújításhoz szükséges 320.000,-Ft keretösszeget az
önkormányzat költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésre Buczkó József képviselő úr visszaérkezett, így a testület 9 fővel folytatta
tovább munkáját.)
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám)
kérelméhez a 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. A Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság 11 millió Ft keretösszeg biztosítását javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánási
Református Egyházközség lelkipásztora, Gacsályi Gábor értesítette az
önkormányzatot, miszerint az önkormányzat tulajdonban álló Polgári u. 12. szám alatti
ingatlan felújítására benyújtott pályázatok, a tetőszerkezet felújítási munkálatait nem
tartalmazzák, azonban annak megerősítése szükségessé vált és ehhez kéri az
önkormányzat támogatását.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Gacsályi Gábor
előterjesztéshez.

vezető

lelkipásztornak

nem

volt

szóbeli

kiegészítése

az

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 Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez a 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám alatti
ingatlanra vonatkozóan készült előterjesztés határozati javaslatát - kiegészítve
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11 millió Ft keretösszeggel - 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
76/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Református Egyházközséggel (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) 10993-2/2011.
számmal megkötött használatba adási szerződés 6. pontja alapján az önkormányzat
tulajdonát képező hajdúnánási 1131 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Polgári u. 12. szám alatti ingatlan tetőszerkezet felújítási munkálatainak elvégzésére
11.000.000,-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére, melyről megállapodást köt a Hajdúnánási Református
Egyházközséggel.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Gacsályi Gábor vezető lelkipásztor távozott. Az ülésre Dr. Éles András
képviselő úr visszaérkezett, így a testület10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
TIZENKILENCEDIK 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 és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánás
Építő és Szolgáltató Kft. a Csokonai u. 14. sz. és Csokonai u. 16. sz. alatti
társasházakban az önkormányzati tulajdonú lakások energetikai korszerűsítésére a
267/2013. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozatával megállapított
támogatáson felül 6.433.005 Ft + ÁFA költség megtérítését kéri a képviselőtestülettől.
Buczkó József képviselő úr ismertette a Városfejlesztési Bizottság javaslatát.
Szólláth Tibor polgármester úr reagálva a bizottság javaslatára elmondta, hogy
minden bizottságnak meg van a lehetősége arra, hogy bármelyik napirendi pontot
felvegye megtárgyalásra.
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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 Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
77/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánás,
Csokonai u. 14. sz. és Hajdúnánás, Csokonai u. 16. sz. alatti társasházakban az
önkormányzati tulajdonú lakások energetikai korszerűsítésére a 267/2013. (IV. 13.) számú
Képviselő-testületi Határozatával megállapított támogatáson felül 6.433.005 Ft + ÁFA
költséget térít meg a Hajdúnánás Építő és Szolgáltató Kft. számára, a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) ügyvezető igazgatóját értesítse,
valamint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. 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.)
(Az ülésre Kovács Zsolt képviselő úr visszaérkezett, így a testület 11 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánás
Építő és Szolgáltató Kft. az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú,
„Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” és az ÉAOP2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI.
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század tükrében” című pályázat önerejéhez kér visszatérítendő és vissza nem térítendő
támogatást.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr ehhez és a következő napirendi
ponthoz kapcsolódóan is megtette a kiegészítését.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, ha olyan kérdés vetődne fel, amely üzleti
érdekeket sértene, akkor a képviselő-testület tagjai kérjenek zárt ülést.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy a közeljövőben fog-e még fordulni
anyagi vagy egyéb kérdésekben a testület felé a HÉPSZOLG Kft. Megkérdezte még,
hogy amikor a Holding Zrt. átfogó beszámolóját tárgyaltuk, akkor vezérigazgató úrnak
ezekre a kérdésekre nem volt rálátása.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr válaszában elmondta, hogy a felsorolt
hiányosságokra volt rálátása, és egyébként a 2012. évi intézkedési tervvel a testület elé
került. A 2014. évi beszámolót a testület májusban fogja tárgyalni. Nagy a
valószínűsége annak is, hogy a jövőben fognak a képviselő-testület elé fordulni
kérelemmel.
Dr. Éles András képviselő úr mindkét napirendi ponthoz hozzászólva elmondta,
hogy őszintének kellene egymáshoz lennünk, és akkor talán mindenki megértené
egymást. Ha decemberben tárgyilagos tájékoztatást kaptunk volna, akkor nem lenne
benne a levegőben a feszültség, hogy milyen támadás fogja érni a Holding Zrt-t, a
Kft-t vagy a polgármestert. Meglátása szerint ez a cég nem arra lett kitalálva, amit
most végez, mint pl. beruházások végzése, önkormányzattól feladatok átvállalása.
Véleménye szerint tisztázni kellene, hogy mit akarunk ezzel a céggel.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy nem kevés az a pályázat, amit ez a cég
tud benyújtani. Ezt el tudja fogadni, és ezért mindkét határozati javaslatot meg fogja
szavazni. Felvetette azonban, hogy tegyük ezt tervezetten, átláthatóbban egy gazdasági
évre előre vetítetten.
Papp Gáborné képviselő asszony egyetértett Bódi Judit képviselő asszony
hozzászólásával. Egyrészt igaz az, hogy dicshimnuszokat hallunk a Zrt-ről, másrészt
pedig minden képviselő-testületi ülésen azzal szembesülünk, hogy x millió Ft-ot meg
kell szavaznunk, hogy a működés biztosítva legyen. Valóban nem biztos az, hogy ez a
szervezet alkalmas arra, hogy egy ekkora beruházást lebonyolítson. A maga részéről is
megszavazza az előterjesztést, de át kell gondolni, hogy ebben a formában a
működtetés megfelelő-e.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr örömét fejezte ki, hogy ugyan némi
fenntartással, de mindenki a gazdasági társaság mellett foglal állást. Azzal viszont nem
ért egyet, hogy a céget városüzemeltetési osztállyá minősítsük vissza.
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Szólláth Tibor polgármester úr a fejlesztés kapcsán elmondta, hogy ezeket meg kell
valósítani. Bódi Judit képviselő asszony felé elmondta, hogy nincs koncepciótlanság.
Maga a Holding Zrt. azért jött létre, mert a korábbi HÉPSZOLG Kft. vezetése
folyamatosan eldugta az információt a tulajdonos elől. Nem engedtek belelátni az ott
lévő folyamatokba. A továbbiakban egy alá nem írt szerződés történetéről beszélt.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelmére készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
78/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. (408 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) kérelmét és az alábbiak szerint határoz:
1. Az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő
környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat önerejét, 3.300 eFt-ot vissza
nem térítendő támogatás formájában, valamint 22.620 eFt-ot visszatérítendő
támogatásként biztosítja a kérelmező számára, 2015. április 1-jén történő átutalással. A
visszatérítendő támogatást a támogatott a projekt önerejének finanszírozására felveendő
hitel lehívásakor, de legkésőbb 2015. június 30-ig köteles visszafizetni.
2. Az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a
XXI. század tükrében” című pályázat önerejéből, 24.723 eFt-ot vissza nem térítendő
támogatás formájában biztosítja a kérelmező számára, a 281/2014. (IX. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozatot is figyelembe véve. A vissza nem térítendő támogatás
folyósításának módja: a projekt önerejének finanszírozására felveendő hitelre vonatkozó
hitelszerződés megkötése után, a kivitelezői számlák önerő tartalma mértékében, a
számla szerinti fizetési határidő szerint.
A képviselő-testület a vissza nem térítendő támogatást a lakások és helyiségek bérletére,
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi. LXXVIII.
törvény 62. § (1) bekezdése alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa,
valamint felhatalmazza a fentieknek megfelelő támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 1. - a támogatási szerződés megkötésére és 1. pont szerinti
támogatás átutalására
folyamatos
- a 2. pont szerinti támogatás átutalására

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. 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.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. kér az önkormányzattól 30 millió Ft összegben kamatmentes
működési célú támogatási kölcsönt 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 13. § (1) bekezdésében meghatározott
közfeladatok ellátásához.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mennyi az az összeg, amivel a
HÉPSZOLG Kft. tartozik másoknak, mert arról már hallottunk, hogy a Kft-nek
hajdúnánási emberek 60 millió Ft-tal tartoznak.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy pl. erről a kérdésről kell
eldönteni, hogy nyilvános vagy zárt ülésen tárgyaljunk-e.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a jelentős kintlevőség
elhárítására, behajtása ügyében milyen konkrét intézkedések történtek, illetve az
előterjesztett 30 millió Ft megoldja-e az adott időszakra a cég likviditását.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy mekkora az az állomány,
amellyel a cég tartozik, és mekkora az az állomány, amellyel a cég felé tartoznak.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr válaszában elmondta, hogy az
állomány naponta változik, mert érkeznek a számlák és a pénzeszközök. A legutóbbi
ellenőrzés során 134 millió Ft volt a cégnek a szállítói tartozása, és 104 millió Ft a
követelése. Elmondta, hogy nem csak ez az egy intézkedés történik, hogy a cég
likviditása stabil legyen, hanem egyebek is, pl. tárgyalni tudtak a szállítókkal. A
cégnek fizetésképtelenségi problémái nincsenek. Meglátása szerint jó, hogy mindez
nyílt ülésen hangzik el, mert így nem alakul ki pánikhangulat. A behajtással
kapcsolatban elmondta, hogy egyrészt van egy 7,7 millió Ft vízdíj tartozás örökség,
amely egy speciális jogi eljárást kíván, mivel már nem mi vagyunk a vízszolgáltatók.
A másik a lakásokkal kapcsolatos kintlevőség. Most már közjegyzői okiratba foglalva
történik a lakás bérleti szerződések megújítása, így közvetlen fizetési meghagyással
tudunk fordulni a nem fizetők felé. Bevezetésre került a díjbeszedők alkalmazása, a
lakók közvetlenül kerülnek felkeresésre, illetve a lakásbérlők csekket kapnak, így
tervezhetőbb befizetésük. A távhő vonatkozásában külső segítséget kérnek. Az erre
vonatkozó tárgyalások folyamatban vannak. Ugyancsak díjbeszedőt alkalmaznak a
távhődíj beszedésére is. Megszervezték a felszólító levelek továbbítását is.
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Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy nem arra gondolt, hogy építési osztályt
hozzunk létre, hanem arra gondolt, hogy nem volt az tervezve, hogy a Kft-t év közben
60 millió Ft-tal meg kell támogatni. Arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor tervezünk
ezeket a számokat jó lenne látni, a cég jogainak csorbítása nélkül. Konkrétan
fogalmazta meg hozzászólásában azt, hogy amikor költségvetés tervezéséről van szó,
legyen ott vezérigazgató úr is és pontosan mondja meg, hogy a következő évben
mennyi támogatásra van szüksége.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy a likviditási
segítség vonatkozásában nem volt előre tervezhető, a pályázati önrész vonatkozásában
viszont egyértelmű volt. Tájékoztatást kért vezérigazgató úrtól arra az esetre, ha nem
fizetnek a lakosok, az milyen következményekkel jár.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
melegvíz korlátozást vezettek be a távhő vonatkozásában, amelyre belső szabályzat
készült, sőt ellenőrzik is azt, hogy nem állították-e azt vissza. Bódi Judit képviselő
asszony felvetésére reagálva visszautalt az üzleti tervben foglaltakra.
Dr. Éles András képviselő úr az ülés során már korábban felvetődött kb. 21 éve
történt alá nem írt szerződésről beszélt, amelyet már a 20.) napirend kapcsán
érintettek. Elmondta, hogy az előterjesztéssel egyetért. A továbbiakban a
következetességről és a hitelességről beszélt. Egyetértett azzal, hogy ez a téma
nyilvános ülésen került megtárgyalásra, így a város lakossága is tisztában van a
kérdésekkel, a problémákkal. Elismerését fejezte ki, hogy vezérigazgató úr ezt
felvállalta.
Tóth Imre képviselő úr szerint arról is beszélnünk kellene, hogy hány ember
dolgozik azon, hogy az ott lévő problémák megoldódjanak és beszélhetnénk arról is,
hogy a HÉPSZOLG Kft. munkája következtében 3 milliárdos vagyonnal gyarapodott a
város.
Szólláth Tibor polgármester úr is a napirend kapcsán már felvetődött alá nem írt
szerződésről beszélt.
Bódi Judit képviselő asszony leszögezte, hogy azért tett konkrét javaslatot, hogy ez a
cég működjön, hogy ki tudja fizetni a hajdúnánási vállalkozóit, teljesen rendben való,
hogy a kintlevőségei behajtására intézkedést tesz. Véleménye szerint nekünk kell
végiggondolni az ügyeiket, hogy ne kelljen nekik minden hónapban idejönni
segítségért. Úgy érzi, hogy itt senki nem bántotta a HÉPSZOLG Kft-t és a dolgozóit.
Kikérte magának, hogy azért szólalt volna meg, hogy bárkit elmarasztaljanak vagy ne
jobb helyzetbe hozzanak.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony véleménye szerint látjuk az előre vivő utat a
HÉPSZOLG Kft. esetében. A problémák a felszínre kerültek és megoldásokat
keresnek, és a testület-tagjai pedig kiállnak mellettük. Meglátása szerint senki senkit

190

nem akar itt megbántani. Megjegyezte, hogy nem dicshimnuszról beszélünk, hanem
eredményekről.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint egyik napról a másikra a problémák nem
oldódnak meg. Az látszik, hogy a cég egy akar működni az önkormányzattal, korrekt
tájékoztatást adnak és kérik a segítségünket. Köszöni a képviselők segítő
hozzászólását.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelmére készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
79/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 100 %-os
tulajdonában álló Hajdúnánási Holding Zrt. 100 %-os tulajdonában álló Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) számára 30 millió Ft
összegben kamatmentes működési célú támogatási kölcsönt nyújt 2015. április 1-jétől
2015. június 30-ig, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásához.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse, valamint felhatalmazza
a megállapodás aláírására és az átutalásra.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 1.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr, Gere Miklós ügyvezető
igazgató urak távoztak.)
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj program” támogatásáról
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 összefoglalójában elmondta, hogy a Rákóczi
Szövetség elnök kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz. A Szövetség által
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támogatni kívánt cél jelentőségére tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület ismét
támogassa a „Beiratkozási ösztöndíj programot”. Amennyiben a beiratkozási program
- bármekkora összeggel - támogatásra kerül, a támogató megjelölheti azt, hogy mely
régiót, vagy települést kívánja támogatni. Mindkét bizottság 10 fő részére 100 eFt-ot
javasolt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy jól érti-e, hogy a program egy
hajdúnánási gyereket sem érint.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy ez egy plusz juttatás-e a kormány
által támogatottak részére.
Szólláth Tibor polgármester úr Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában
elmondta, hogy nem tudja, Bódi Judit képviselő asszony részére válaszában elmondta,
hogy hajdúnánási gyermeket ez a program nem érint.
Bódi Judit képviselő asszony konkrét módosító javaslata volt, hogy a javasolt
100 eFt-ot a hajdúnánási Gimnasztráda csoport támogatására fordítsuk.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el először az elhangzott módosító
javaslatról, miszerint a javasolt 100 eFt-ot a hajdúnánási Gimnasztráda csoport
támogatására fordítsuk.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a módosító javaslatot, hogy a javasolt 100 eFt-ot a hajdúnánási
Gimnasztráda csoport támogatására fordítsuk 2 igen (Bódi Judit, Dr. Éles András),
5 nem szavazattal és 4 tartózkodással (Buczkó József, Kovács Zsolt, Nagyné Juhász
Krisztina, Papp Gáborné) nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után az előterjesztés határozati javaslatáról
rendelt el szavazást, kiegészítve a 10 fő részére 100 eFt összegben szöveggel.
A képviselő-testület a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási ösztöndíj
program” támogatásáról készült előterjesztés eredeti határozati javaslatát - kiegészítve
a 10 fő részére 100 eFt összegben szöveggel - 9 igen, 2 nem (Dr. Éles András, Bódi
Judit) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
80/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (székhely:
1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV./1.; képviseletében: Dr. Halzl József elnök;
szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0000112; adószáma: 19719029-1-41; számla
száma: OTP Bank 11705008-20488172) közhasznú egyesület számára 100.000,-Ft
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támogatást biztosít 10 fő részére a „Beiratkozási ösztöndíj program” támogatása
érdekében.
A képviselő-testület a 100.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2015. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri továbbá arra, hogy
a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás ROBZOL 2000 Kézilabda Sport Egyesület (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
25. szám) beszámolójához
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 összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánás
ROBZOL 2000 Kézilabda Sport Egyesület a 2014. évi önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolóját az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről szóló 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet 6. § (8) bekezdése
alapján benyújtotta a képviselő-testületnek.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Az egyesület képviselőjének Puskás Henrik elnök úrnak nem volt szóbeli kiegészítése
a beszámolóhoz.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás ROBZOL 2000 Kézilabda Sport Egyesület (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) beszámolójához készült előterjesztés határozati
javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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81/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás ROBZOL 2000
Kézilabda Sport Egyesületnek a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóját az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás ROBZOL 2000 Kézilabda Sport Egyesületet
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Puskás Henrik elnök úr távozott a képviselő-testület üléséről.)
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) beszámolójához
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 összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúnánás
Sportklub a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló Önkormányzati Rendelet
alapján benyújtotta a képviselő-testületnek.
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy Oláh Sándor elnök úr üzleti tárgyalás miatt nem
tudta megvárni az előterjesztés megtárgyalását.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám)
beszámolójához készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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82/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Sportklubnak az
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját az államháztartáson kívüli
forrás átadásáról-átvételéről szóló 32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet 6. §
(8) bekezdése alapján elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3.
szám) képviselőjét a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. szám)
beszámolójához
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 összefoglalójában elmondta, hogy a szerződéses
kötelezettségeinek eleget téve, az egyesület megküldte hivatalunk részére éves
beszámolóját. Az Ifjúsági Házban folyó szakmai munka biztosításához, az épület
üzemeltetéséhez, javaslom a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetésébe betervezettnek megfelelően 5.490.000,-Ft összegű támogatást
nyújtson 2015-ben az egyesület számára.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Az egyesület elnökének Dr. Dráviczky Gyöngyinek nem volt szóbeli kiegészítése a
beszámolóhoz.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy részletesen megtárgyalta az
előterjesztést. Kérték az egyesület közös gondolkodását az elkészítendő ifjúsági
koncepcióhoz. Munkájukat ezúton is megköszönte.
Csiszár Imre alpolgármester úr is megköszönte az egyesület egy évtizedes
munkáját.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás,
Kazinczy u. 19. szám) beszámolójához készült előterjesztés határozati javaslatát
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
83/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági
Egyesületnek az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület az Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi működtetését 2015. évben az
önkormányzat költségvetésébe a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított
támogatások között feltüntetett 5.490.000,-Ft összeggel támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesületet a képviselőtestület döntéséről tájékoztassa és gondoskodjon a támogatás biztosításáról.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15. – tájékoztatásra
folyamatos
– támogatás biztosítására

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Dr. Dráviczky Gyöngyi elnök és Szilágyi Erzsébet megbízott ügyvezető asszony
távozott a testületi ülésről.)
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Dr. Gócs
Viktor (4030 Debrecen, Achim A. u. 15. szám) házi gyermekorvos kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy Dr. Gócs Viktor
házi gyermekorvos az előterjesztés mellékletét képező tájékoztatással élt Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, melyben a 2. számú háziorvosi körzet
vállalkozási szerződését 2015. február 27-ei határnappal felmondta. Ez esetben a
képviselő-testületnek a felmondás elfogadásáról szükséges döntenie.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Ötvös Attila képviselő úr és Kovács Zsolt képviselő úr ismertette a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát.
Elmondták még, hogy sajnálják azt, hogy Gócs dr. elmegy a városból, hiszen jó
szakember volt, sok klinikai tapasztalattal.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy van-e elérhetősége dr.
úrnak, mert tudomása szerint vannak érdeklődők a praxis megvételére.
Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető asszony jelezte, hogy van dr. úrnak
elérhetősége, nála meg van a telefonszáma, e-mail címe, illetve várhatóan haza is jön.
Dr. Éles András képviselő úr emlékeztetett arra, hogy ő volt az, akinél először Gócs
dr. jelentkezett. Személyében egy nagyon ambíciózus embert ismert meg. Nagyon
sajnálja, hogy elmegy a városból. Ezúton is sok sikert kívánt neki.
Papp Gáborné képviselő asszony a lakosság köszönetét tolmácsolta ezúton is Gócs
dr. felé. Sajnos megint egy jó szakember távozik a városból, illetve az országból.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjairól, azzal a bizottságok által is említett kiegészítéssel, hogy
a testület fejezze ki köszönetét Dr. Gócs Viktor felé.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Dr. Gócs Viktor (4030 Debrecen, Achim A. u. 15. szám) házi
gyermekorvos kérelméhez készült előterjesztés I. határozati javaslatát 11 igen
szavazattal - az elhangzott kiegészítéssel együtt - elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület Dr. Gócs Viktor (4030 Debrecen, Achim A. u. 15. szám) házi
gyermekorvos kérelméhez készült előterjesztés II. határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
84/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Gócs Viktor (4030 Debrecen,
Achim A. u. 15. szám) házi gyermekorvos kérelmét megismerte és hozzájárul a 3023/2008. számú, vállalkozási szerződés 2015. február 27-ével történő felmondásához 6
hónapos felmondási idő kikötése mellett azzal, hogy a háziorvos a felmondási idő alatt a
praxis elidegenítésének aktuális helyzetéről adjon tájékoztatást Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete részére.
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A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Dr. Gócs Viktor részére, Hajdúnánás város
lakossága gyógyításáért, egészségének megóvásáért, magas fokú szakmai tudással végzett
orvosi tevékenységéért.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés
felmondásának elfogadásáról tájékoztassa Dr. Gócs Viktor gyermekorvost.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.
- Dr. Gócs Viktor tájékoztatására
2015. augusztus 27. - a képviselő-testület tájékoztatására

85/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
amennyiben a II. számú gyermekorvosi körzet praxisjogának elidegenítésére 2015.
augusztus 27-éig nem kerül sor, abban az esetben a gyermekorvosi, iskolaorvosi és a
csecsemőtanácsadási feladatokat a Városi Rendelőintézet és Ápolási Intézet útján 2015.
augusztus 28-tól ellátja.
Felkéri a polgármestert a Városi Rendelőintézet és Ápolási Intézet vezetőjének
tájékoztatására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 27.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető asszony távozott.)
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. kérelmezi, hogy az önkormányzat felé 2015. március
31-én fennálló, várhatóan 66.381.820 Ft összegű kötelezettségét legkésőbb 2015.
június 30-ig fizethesse meg.
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.

198

(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034 Debrecen,
Hétvezér u. 21.) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
86/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. (4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.) kérelmét és hozzájárul,
hogy a Zrt. az önkormányzat felé 2015. március 31-én fennálló, várhatóan 66.381.820 Ft
összegű kötelezettségét legkésőbb 2015. június 30-ig fizesse meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Mi Érted Élünk” Egyesület (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a “Mi Érted
Élünk” Egyesület képviselője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint a
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Baross úti
tagintézményében elhelyezkedő 2 db helyiség használatának átengedését kérik. A
termeket terápiás (logopédiai foglalkozások) célra, valamint klubszobaként (szülőklub
foglalkozások, ünnepségek szervezése) szeretnék hasznosítani.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Az ülésről Buczkó József képviselő úr távozott, így a testület 10 fővel folytatta tovább
a munkáját.)
Az egyesület elnökének Dózsa Miklós elnök úrnak nem volt szóbeli kiegészítése az
előterjesztéshez.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Mi Érted Élünk” Egyesület (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
16. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
87/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
11. § alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonát képező
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatti általános iskola épületében található 2 db
helyiséget a hozzá tartozó vizesblokkal együtt a „Mi Érted Élünk” Egyesület ingyenes
használatába adja 5 éves határozott időtartamra.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Dózsa Miklós elnök úr távozott.)
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Kossuth” Vadásztársaság (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 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.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a „Kossuth”
Vadásztársaság kérelmezi, hogy a 161/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat alapján megkötött együttműködési megállapodás alapján fennálló 2013. évi
743.458 Ft és 2014. évi 1.274.500 Ft hátralék megfizetésének 2015. június 30-ig
történő halasztásához való hozzájárulást.
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.)
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A képviselő-testület a „Kossuth” Vadásztársaság (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 1.
szám) kérelmére készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
88/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a „Kossuth” Vadásztársaság (4080
Hajdúnánás, Kisfaludy u. 1.) kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a 161/2012. (III. 29.)
számú Képviselő-testületi Határozat alapján megkötött együttműködési megállapodás 8.
pontja szerint a „Kossuth” Vadásztársaság által fizetendő hozzájárulásban mutatkozó 2013.
évi 743.458 Ft és 2014. évi 1.274.500 Ft hátralék megfizetésének 2015. június 30-ig
történő halasztásához hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Gimnasztráda Csoport (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták, 800 eFt
támogatás biztosításával.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a csoport
vezetője, Rozgonyi Melitta kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy
támogassuk a négyévente megrendezésre kerülő világszínvonalú sporteseményen a
csoport részvételét, amelyet az idén Finnországban, Helsinkiben rendeznek meg. Az
utazás teljes költsége 5,5 millió Ft. Saját forrásuk mellett a Magyar Tornaszövetség
segíti a kiutazást, illetve a szülők is, de még így sem áll a teljes összeg
rendelkezésükre. A csoport eddig is igen szép eredményeket ért el. Lehetőség van
továbbá arra, hogy a rendezvényen bemutathassák a Nánási Portékát, a Bocskai
Koronát, illetve egyéb kiadványokkal képviselhessék városunkat.
Javaslom, hogy a testület támogassa a csoport részvételét a rendezvényen.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony szerint egy olyan csoportról van szó, akik nagyon szép
sikereket értek el, most pedig világversenyre készülnek. Ha jól érti 1,3 millió Ft-ot
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kértek, a javaslatok 800 eFt-tól szólnak. Javasolta, hogy a költségvetésben szereplő
Csángó Bál támogatási összegét csoportosítsuk át, de ha ez nem lehetséges 1 millió
Ft-ot javasol támogatásként odaadni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy 19 gyermek kiutaztatásáról van
szó, 800 eFt esetében gyermekenként 40 eFt, mely összeg szerinte vállalható, arányos,
méltányos támogatás.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy Melittának javasolta, hogy az
iskolák, óvoda alapítványait is keresse meg, mivel mindenhonnan vannak gyerekek a
csoportban. Javasolta, hogy a MOISB felé is nyújtsák be a kérelmüket.
Tóth Imre képviselő úr javasolta, hogy sehonnan ne vonjunk el támogatást, mert
nagyon jó helyre kerülnek azok a pénzek. Felajánlotta képviselő asszonynak, hogy
menjen el velük a Partiumba, ahova önkéntes városlakók havonta egyszer járnak
magyar gyerekekhez, mert akik látják, hogy ők milyen környezetben próbálnak
magyarok lenni, ugyanúgy kezelnék őket, mint a Magyarországon élő gyerekeket.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint nem vagy/vagy alapon kell döntenünk,
minden esetben a mértéket kell megtalálni. A 800 eFt támogatás egy korrekt összeg.
Felajánlotta, hogy magánemberként is támogatja az egyesület kiutazását. Egyetértett
azzal, hogy az alapítványok is kerüljenek megkeresésre. Megjegyezte, hogy a testület
asztalánál is ülnek olyan képviselők, akik befolyásos gazdasági társaságok képviselői,
ők is élhetnének támogatással.
Dr. Éles András képviselő úr véleménye szerint a hajdúnánási vállalkozókat is meg
lehetne keresni. Fontos a határon túli magyarság támogatása is. Igaz az is, hogy 77
millió Ft-tal támogatjuk a Nánás Pro Cultura Kft-t. Bízik abban, hogy a hiányzó
összeget össze tudja szedni a csoport. Személy szerint támogatja a kiutazást.
Bódi Judit képviselő asszony Tóth Imre képviselő úr felé elmondta, hogy Tedejre
invitálja, mivel ott is vannak nehéz sorsú gyerekek, nem kell ezért a határon túlra
menni. A módosító javaslatát módosítja a szerint, hogy elfogadja a 800 eFt, de
segítsünk a csoportnak abban, hogy legyen egy koordináció és mindenképpen tudjon
az megvalósulni, hogy a csoport kijusson a versenyre. Ha ez nem sikerül, akkor
térjünk erre vissza.
Papp Gáborné képviselő asszony módosító javaslatot tett, amely szerint 1 millió
Ft-ot javasol a csoportnak odaítélni.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony javasolta, hogy a város népszerűsítésének
segítésében kapjon segítséget a csoport az NPC-től, illetve a Tourinform Irodától.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, először a módosító javaslatról,
miszerint 1 millió Ft legyen a támogatás összege, majd az előterjesztés eredeti
határozati javaslatáról.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Gimnasztráda Csoport (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatával
kapcsolatban azt a módosító javaslatot, hogy a csoport 1 millió Ft támogatásban
részesüljön 3 igen (Papp Gáborné, Bódi Judit, Dr. Éles András), 1 nem (Ötvös Attila)
szavazattal és 6 tartózkodással nem fogadta el.
A képviselő-testület a Hajdúnánási Gimnasztráda Csoport (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát
kiegészítve 800 eFt támogatás biztosításával 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
89/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Gimnasztráda
csoport (székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. képviseletében: Rozgonyi Melitta
vezető) Hajdúnánási Gimnasztráda csoport számára 800.000,-Ft támogatást biztosít a
„15th World Gymnaestrada” világtalálkozón való részvétel támogatása érdekében.
A képviselő-testület a 800.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2015. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri továbbá arra, hogy
a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítására
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 összefoglalójában elmondta, hogy a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. a 2015. február 20-ai taggyűlésén döntött az új
felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról. E miatt szükséges az előterjesztés
mellékletét képező Társasági Szerződés XVII. pontjában szereplő bizottsági tagokra
vonatkozó módosítás elfogadása.
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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 Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosítására készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
90/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.
szám) Társasági Szerződésének módosítását és azt, a határozat melléklete szerinti egységes
szerkezetben elfogadja.
Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 2.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás mikrobusz vásárlás pályázat támogatói nyilatkozathoz
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(Mai napon felvett napirendi pont, a bizottságok nem tárgyalták.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a pályázat alapján
támogatás vehető igénybe kistérségi közlekedési szolgáltatás célú szolgáltatás
ellátáshoz kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére. A Társulás a Hajdúnánás-Tedej
településrészek közötti közlekedés megoldására mikrobusz beszerzését tervezi. A
pályázat benyújtásának feltétele, a szolgáltatás fejlesztésének szükségességéről szóló,
helyi önkormányzat által kiadott nyilatkozat, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
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.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás mikrobusz vásárlás pályázat támogatói nyilatkozathoz készült
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
91/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a
Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) által az Európai Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére - új
gépjármű beszerzése céljából - benyújtandó pályázatot.
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat keretében megvalósuló
fejlesztést szükségesnek tartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt nyilatkozat megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 10.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(Mai napon felvett napirendi pont, a bizottságok nem tárgyalták.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a pályázat alapján
támogatás vehető igénybe kistérségi közlekedési szolgáltatás célú szolgáltatás
ellátáshoz kapcsolódóan új gépjármű beszerzésére. A Társulás a Hajdúnánás-Tedej
településrészek közötti közlekedés megoldására mikrobusz beszerzését tervezi. A
pályázat benyújtásának feltétele, a szolgáltatás fejlesztésének szükségességéről szóló,
helyi önkormányzat által kiadott nyilatkozat, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
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) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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92/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám) által az Európai
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére - új gépjármű beszerzése céljából - benyújtandó pályázatát.
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat keretében megvalósuló
fejlesztést szükségesnek tartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt nyilatkozat megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 10.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat
folyószámlahitel szerződése megszüntetéséhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A határozati javaslatot tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot
elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy a számlavezető
OTP Bank Nyrt. kezdeményezésére a folyószámlahitel és a munkabérhitel
szerződésünket közös megegyezéssel megszüntetjük és új folyószámlahitel szerződést
kötünk a két régi szerződés összevont hitelkeretével.
Megkérdezte, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban 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 határozati javaslatot a folyószámlahitel szerződése
megszüntetéséhez 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
93/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 347/2014. (XI. 27.) számú és
348/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatok alapján az OTP Bank Nyrt-vel
(4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.) megkötött munkabérhitel szerződés (száma: 1-2-14-3800-
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0991-4) és folyószámlahitel szerződés (száma: 1-2-14-3800-0990-3) 2015. április 1.
napjától közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.
A 348/2014. (XI. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, a határozat
változással nem érintett részeinek hatályban tartása mellett, hogy a folyószámlahitel
keretösszege 2015. április 1. napjától 220.000 eFt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a határozat mellékletét képező 1-2-15-3800-0157-3 számú
„Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés” aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 1.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a
45/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A határozati javaslatot tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy egy tanuló kétszer
szerepelt az egyénileg jutalmazottak kimutatásában, amely indokolja a MOISB
javaslatát is figyelembe véve a határozat módosítását. Javasolta a bizottság felé a
Jutalmazási Szabályzat felülvizsgálatát.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiegészítésében elmondta, hogy nagyon sok
gyerekünk van, akik szép eredményeket érnek el a különböző versenyeken.
Adminisztrációs hiba csúszott be a javaslat elkészítésébe egy gyerek kétszer szerepelt,
egy másik gyerek pedig kimarad. Ennek kiküszöbölésére készült el a határozati
javaslat, látható, hogy a végösszeg nem változik csak belső átcsoportosítás történt.
Mivel a határozati javaslattal 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 45/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosításáról szóló határozati javaslatot 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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94/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2015. (II. 19.) számú
Képviselő-testületi Határozat első francia bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
-

106 tanuló egyéni jutalmazására

463.750,- Ft-ot

A 45/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozathoz mellékelt kimutatások helyébe
a jelen határozathoz mellékelt kimutatások lépnek.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat módosításából fakadó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. március 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Rohodi Erzsébet Ágnes 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 14. II/9. szám alatti lakos
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy Rohodi Erzsébet
Ágnes a mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kéri az
önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 3. szám alatti 3. számú
üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jog meghosszabbítását.
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 Rohodi Erzsébet Ágnes 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 14. II/9.
szám alatti lakos kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
95/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet
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8. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Rohodi Erzsébet Ágnes 4080 Hajdúnánás,
Csokonai u. 14. II/9. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonát képező 4080
Hajdúnánás, Mártírok útja 3. szám alatti 22 m2 alapterületű 3. számú üzlethelyiségre
vonatkozó bérleti szerződését 3 éves határozott időtartamra, 2018. március 31. napjáig
meghosszabbítja, bérleti díj tekintetében 1200,-Ft+ÁFA/m2/hó összeget határoz meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót a képviselőknek kérdések,
észrevételek megtételére.
Bódi Judit képviselő asszony a Dobó István utca elején levő elhagyatott telek
rendbetételére hívta fel a figyelmet. További felvetése volt még a Magyar utcai
platánfák ügye. Végig kellene gondolni a fák jövőbeni sorsát.
Dr. Éles András képviselő úr felvetette, hogy évek óta a városi ünnepségen szereplő
legutóbb március 15-én néptáncos gyerekek még egy köszönöm-öt sem kapnak. Kérte
polgármester úr segítségét abban, hogy a Polgári úton működő cég irodabútorokat
előállító kézmű cégnél a folyamatos munkavégzés feltételei teremtődjenek meg. A
továbbiakban a tavaszi fagallyazásból adódó zöld hulladék problémáját vetette fel,
mert azt legközelebb csak május végén szállítják el. Javasolta pályázat kapcsán
aprítógép beszerezését, vagy egy helyen való tárolás megszervezését. Megjegyezte
még, hogy a Csángó Bálra év végén kerül sor, akkor szoktunk erről szavazni.
Kiss György irodavezető elmondta, hogy az ez év eleji bálra szóló támogatás volt.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy a mai napon már elhangzott már
az a szó, hogy mutyi. A továbbiakban elmondta, hogy korábban 6 milliárd Ft-ból
megépült itt egy gyár, kiképeztek egy csomó embert, majd amikor elvégezték az
átképzést megszűnt a gyár és a 6 milliárdos gyár 90 millió Ft-ért talált gazdára.
Érdemes azon elgondolkodni, hogy a 6 milliárd és a 90 millió Ft között mi történt.
A zöld hulladékszállítással kapcsolatban elmondta, hogy az idei közfoglalkoztatási
programban mobil hulladék feldolgozó gépre pályáztunk.
Papp Gáborné képviselő asszony észrevétele az orvosi ügyelet működésére
vonatkozott. Lakossági jelzés érkezett felé, hogy nem kielégítő az ellátás.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy minden szerdán van ügyfélfogadása,
ha konkrét ügyben keresik fel őt vagy alpolgármester urat, akkor abban eljárnak. Csak
úgy általánosságban ez az ügy nem rendezhető.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy április hónapban számol be a
központi orvosi ügyeleti ellátással megbízott Orvosi Ügyelet Kft.
Tóth Imre képviselő úr lakossági jelzést tolmácsolt, amely szerint a Magyar u. 83.
szám körül van két kisköz, ahol az esővíz elvezetéssel gondok vannak, illetve a Rákosi
Viktor 6-8-10. számoknál van egy kisköz, ahol szennyvíz csatornázási problémák
vannak. Erre már a megfelelő lépést a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda megtette.
Elmondta még, hogy a köszönet mindig megtörténik a néptáncos gyerekeknek.
Legutóbb az elmúlt tanév végén, néptánc gálán Polgármesteri elismerő oklevelet
kapott az egész közösség a gyerekek, a nevelők és az egész tevékenységet támogató
szülők. Elmondta még, hogy a néptánc képzést az első-második évben mindenki
számára anyagilag támogatja a képviselő-testület.
Csiszár Imre alpolgármester úr tájékoztatta a képviselőket, hogy készül az ifjúsági
koncepció és a továbbiakban is várja a javaslatokat, május végén kerülhet a testület
elé.
Szólláth Tibor polgármester úr a maga részéről innen is megköszönte a néptáncos
gyerekek és szülők tevékenységét. Meglátása szerint e területen is szép sikereket
értünk el.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános
ülését du. 14 óra 50 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

