JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 10-én
– pénteken – du. 13,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina, Buczkó József, Bódi Judit,
Dr. Éles András, Papp Gáborné képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol
alpolgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester

maradtak:

Csiszár

Imre

A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője, Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Dr. Nagy Attila
pályázatkezelési ügyintéző, Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési
ügyintéző, Bogdán Renáta jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
3.) napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
Zrt. vezérigazgatója, Gere Miklós a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető
igazgatója
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Megkérte a képviselő-testület tagjait, hogy tegyenek javaslatot a jegyzőkönyvhitelesítő személyére.
Buczkó József képviselő úr jegyzőkönyv-hitelesítőnek Papp Gáborné képviselő
asszonyt javasolta.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a jegyzőkönyvhitelesítő személyéről.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
6 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett – külön határozat hozatala
nélkül – elfogadta.
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(Szabóné Marth Éva képviselő asszony megjelent a képviselő-testület ülésén, így a
képviselő-testület 8 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a képviselő-testület egyetért-e a
megtárgyalandó napirendi pontokkal, és azok sorrendiségével.
(Kérdés, észrevétel, megjegyzés nem hangzott el.)
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását, 8 igen
szavazattal– külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a fizetős parkolás szabályainak módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés a 2015. évi összesített közbeszerzési terv módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés a 267/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Különfélék
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a fizetős parkolás
szabályainak módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülésen
a polgármesteri jelentésében már indítványozta a Mártírok utcán történő parkolás
ingyenessé tételét, de ehhez Rendelet módosítására van szükség.
Három képviselő Dr. Éles András, Bódi Judit, és Papp Gáborné képviselő asszony
indítványozta a rendkívüli testületi ülés összehívását. Ezért a jogszabályoknak
megfelelően sor került a képviselő-testületi ülés összehívására, mert semmiképp nem
szerette volna, hogy ne feleljenek meg a jogszabályi előírásoknak.
Megkérdezte, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Kovács Zsolt képviselő úr, valamint Tóth Imre képviselő úr megjelent a képviselőtestület ülésén, így a képviselő-testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy a fizetős parkoló kérdése nem egy
új keletű dolog. Megkérdezte, hogy miért csak most kerül erre sor.
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A határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy nem konkrét intézkedés a
rendelet módosítása, mert ez nem most fog megtörténni, hanem később újra
visszatérnek erre, ezért megkérdezte, miért több lépésben hajtják végre.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ő úgy hallotta Polgármester Úr azt
mondta, hogy nem felel meg a jogszabálynak a testületi ülés tartása. Megkérdezte,
hogy akkor, miért tartanak ülést. A testületi ülés összehívásáról az önkormányzatról
szóló törvény kimondja, hogy 3 képviselő indítványozása esetén össze kell hívni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy félreértette Dr. Éles András
képviselő úr, mert ilyen nem hangzott el.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy Polgármester úr azt mondta, hogy nem akar
jogszabályt sérteni, ezért került összehívásra a képviselő-testületi ülés.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszolt Papp Gáborné képviselő asszony kérdésére.
Elmondta, hogy azért történik több lépésben, mert jogszabály módosítására van
szükség. Az Önkormányzati Rendelet módosítását pedig minden bizottságnak meg kell
tárgyalnia. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja, elkészítésre kerül az
előterjesztés a rendelet módosításáról és ezt 2015. április 23-án tartandó képviselőtestületi ülésen el tudja fogadni a testület.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója elmondta,
hogy a Hépszolg Kft. a legutóbbi testületi ülés óta fokozottan ellenőrzi a parkolókat és
megkezdte a jogszabályok szerinti bírságolást.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy képviselői észrevétel érkezett Kovács
Zsolt képviselő úrtól arra vonatkozóan, hogy a lakók fel vannak háborodva. Erre
válaszul Polgármester Úr azt mondta, hogy megoldást fognak rá találni, de a
következő képviselő-testületi ülés anyagában ez a kérdés nem szerepelt. Ekkor három
képviselő társával együtt elhatározták, hogy minél hamarabb oldódjon meg ez a
probléma, ezért kezdeményezték a képviselő-testületi ülés összehívását. Nem érti,
miért kell ennyi ideig húzni egy rendelet módosítás elkészítését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy valóban volt egy felvetése képviselő
úrnak, amelyet a szakbizottság megkapott és ezt a bizottság meg is tárgyalta.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a határozati javaslatban mondja ki a
képviselő-testület, hogy a rendelet megalkotásáig a Hépszolg Kft-t, mint üzemeltetőt
felhívja arra, hogy a lakók ilyen módon történő ellenőrzésétől tekintsenek el.
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy
Önkormányzati Rendelettel ellentétes határozatot nem hozhatnak, így amíg nincs
módosítva a rendelet, a határozat ilyen javaslatot nem tartalmazhat.
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Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a fizetős parkolás rendjének
megteremtésének célja nem a nyereség volt. Egészen más cél vezérelte ennek a
bevezetését. A célja az volt, hogy az ott lévő intézmények megközelíthetőek legyenek.
Mivel az ott lakók elég nagy számban rendelkeznek autóval, ebből következően elég
nagy számban foglalják el, ezeket a parkoló helyeket. Ez a helyzet felvetette azt a
kérdést, hogyan kell kezelni az ott lakók érdekét. A múltkori bizottsági ülésen
megpróbáltak ebben rendet teremteni, úgy, hogy meg maradjon a régi forma, tehát
maradjon fizetős a parkoló, de az ott lakók érdekei se sérüljenek. Ehhez képest a
Polgármester Úr egy egészen új javaslattal állt elő, ami méltányolható. Véleménye
szerint ez is próbaidőre bocsájtandó, tekintettel arra, hogy nem lehet tudni, milyen
következményei lesznek. Az emberek milyen mértékben fognak a Kossuth utca helyett
a Mártírok utcán parkolni, de ezeket idővel fogják látni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a fizetős parkolás szabályainak módosítására készült előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

111/2015. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a fizető parkolás rendjéről szóló 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendeletet
módosítani kívánja.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítás előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 23.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2015. évi
összesített közbeszerzési terv módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a 2015. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

112/2015. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a ,,Hajdúnánás
járásán belül területi összefogás az esélyegyenlőség megteremtése jegyében című,
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0121 azonosító számú pályázatokhoz kapcsolódó közbeszerzési
eljárási kötelezettség, valamint a központi orvosi ügyeleti feladatok folyamatos
ellátásának biztosítása miatt a 66/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal
elfogadott ,,Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési
terv”-ét a melléklet szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának előírásai alapján a közbeszerzési eljárások megindítását rendelje el, és
gondoskodjon azok lefolytatásáról.
Felkéri továbbá, hogy a Közbeszerzési Szabályzat előírása alapján biztosítsa a
közbeszerzési terv nyilvánosságát.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: szükség szerint

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 267/2013.
(VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy szeretné meghallgatni néhány
szóban, miért került erre sor.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója elmondta,
hogy azért, mert a teljes beruházásnak az önkormányzatra eső részében az
önkormányzati lakásokra kérte a Hépszolg Kft. ezt az összeget és akkor, amikor 2014ben ez az előterjesztés Rozgonyi Attila részéről megérkezett, akkor is a szándék
ellenérték volt. Tehát az önkormányzat a saját lakásaira eső részt kívánta megtéríteni.
Amennyiben ez támogatás az egész beruházásra vonatkozik az összeg, tehát olyan
lakásokat is támogat az önkormányzat, amelyek nem az önkormányzat tulajdonában
vannak.
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e további kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 267/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

113/2015. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2013. (VI.13.) számú
Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, a határozat változással nem érintett
részeinek változatlan hatályban tartása mellett, hogy bruttó 7.000.000,- Ft költséget térít
meg a Hajdúnánás Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 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.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a
képviselő-testület rendkívüli ülését du. 13 óra 50 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

