JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án
– csütörtökön – de. 09,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina,
Buczkó József, Bódi Judit, Dr. Éles András, Papp Gáborné, Szabóné Marth Éva, Tóth
Imre, Kovács Zsolt 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, Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Gélák Pál
pályázatkezelési csoportvezető, Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési
ügyintéző, Bogdán Renáta jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
2.) napirendi pont tárgyalásánál:

Sebestyén Zoltán r. alezredes főkapitányhelyettes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság részéről,
Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi
tanácsos, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője,
Csősz
Krisztián
a
Hajdúnánási
Rendőrkapitányság kapitányságvezető helyettese
Váncsa László rendőr törzszászlós, a
Hajdúnánási Rendőrkapitányság részéről
3.) napirendi pont tárgyalásánál:
Rukóber Lászlóné belső ellenőrzési vezető,
Balla Gáborné belső ellenőr a Val-Ethik Kft.
részéről
4.) napirendi pont tárgyalásánál: Pappné Dr. László Ibolya gyermekgyógyász
szakorvos, Baráthné Megellai Erzsébet a Városi
Rendelőintézet intézményvezetője
5.) napirendi pont tárgyalásánál:
Juhász Marianna Tünde a Fizio-M Kft.
képviselője, Józsiné Gimesi Andrea vállalkozó
6.) napirendi pont tárgyalásánál:
Soltész
Lászlóné
Hajdúnánási
Humán
Szolgáltató Otthon intézményvezetője,
Abdulla Ilona, Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió intézményvezetője,
10.) napirendi pont tárgyalásánál:
Ritgaser Éva, a GlaxoSmithKlein Kft.
képviselője
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15.) napirendi pont tárgyalásánál:

17.) napirendi pont tárgyalásánál:
34.) napirendi pont tárgyalásánál:

Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási
Holding Zrt. vezérigazgatója, Szilágyi Erzsébet
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. megbízott
ügyvezetője
Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetője
Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási
Holding Zrt. vezérigazgatója

A képviselő-testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió négy munkatársa.
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 11 fő képviselő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg négy új napirendet:
-

Előterjesztés Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) társulási megállapodásának módosításáról

-

Előterjesztés a Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése
című, ÉAOP -5.1.1./D-12-2013-0014 jelű támogatásban részesített projekt
megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására

-

Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez

A fenti három napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés
előtt egymást követően javasolta megtárgyalni.
Javasolta, hogy a meghívóban 7., 8. és 12. napirendi pontként szereplő előterjesztés a
Polgármesteri jelentés után kerüljön megtárgyalásra.
Javasolta, hogy a meghívóban 14., 18. és 34. napirendi pont kerüljön levételre.
Javasolta, hogy a meghívóban 13. napirendi pontként szereplő előterjesztés a nyílt ülés
keretében utolsó napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kérdés, észrevétel, megjegyzés nem hangzott el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az
elhangzott javaslattal együtt - 11 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.

333

Javasolt napirendi pontok:
1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Tájékoztató Hajdúnánás város közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés a költségvetési intézmények
ellenőrzéseinek tapasztalatairól
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2014. évi

pénzügyi-gazdasági

4.) Előterjesztés a II. számú gyermekorvosi körzet működtetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Beszámoló egyes egészségügyi szolgáltatók 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Tájékoztató a városban működő szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók
munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
7.) Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Előterjesztés gyermekszületési támogatás megállapításának és folyósításának
részletes szabályairól szóló … … (… …) Önkormányzati Rendelet megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.) Előterjesztés bárányhimlő elleni védőoltás bevezetésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.)Előterjesztés a városképet meghatározó hirdető-berendezések, hirdetmények
elhelyezéséről szóló 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének jóváhagyására
történő továbbítására a Belügyminisztérium részére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Beszámoló a Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás 2014. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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14.) Tájékoztató a Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet, valamint a Hajdúnánás és
Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezet 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés közművelődési szerződés megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó
Intézkedési Terv 2013-2016-ig c. anyag felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
17.)Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.) alapító
okiratának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) ügyvezetőjének visszahívásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

(4220

19.)Előterjesztés a Hajdúnánás, Fürdő utca, illetve Kisfaludy utcákon történő
forgalomszabályozás bevezetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés Nagy Norbert válogatott labdarúgó tiszteletére történő emléktábla
állításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Előterjesztés Dr. Hegedűs Lóránt Dunamelléki Református Egyházkerület egykori
püspökének, Hajdúnánás Díszpolgárának tiszteletére köztér elnevezésére és
emléktábla állítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés a Hajdúnánási Testhalom és környezetének kultikus hellyé történő
kialakítása tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Előterjesztés a Hajdúnánási Erődrendszer bemutatását szemléltető építmény
kialakítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Előterjesztés a ,,Tiszta környezet – Jó közérzet 2015.” helyi környezetszépítő
versenyről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Előterjesztés a 2015. évi Virágos Magyarországért versenyben történő részvételről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
26.) Előterjesztés a 0250/35 helyrajzi számú külterületi ingatlan megvásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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27.)Előterjesztés zártkerti ingatlanok vásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
28.)Előterjesztés a Hajdúnánási Görög Katolikus Egyházközség kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
29.)Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) kérelméhez
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
30.)Előterjesztés civil szervezetek támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
31.)Előterjesztés Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) társulási megállapodás módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
32.) Előterjesztés a Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése
című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-.0014 jelű támogatásban részesített projekt
megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
33.)Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
34.) Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójáról, és a 2014. évi mérlegének jóváhagyásáról szóló beszámolójáról,
és a 2014. évi mérlegének jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
35.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
36.)Előterjesztés határozott időtartamra, nem szociális jelleggel bérbe adott
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. II./7. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú
lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
37.)Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történő bérbeadásáról Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. II./3.
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
38.)Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
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Buczkó József képviselő úr Dr. Éles András képviselő urat javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Dr. Éles András képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
11 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Dr. Kiss Imre jegyző tájékoztatta a tisztelt képviselő-testületet, illetve a város
lakosságát, hogy Árgyelán Andrea, aki 2006-2007-ben a település aljegyzője volt
hosszas betegség után a héten elhunyt. Szeretné kérni a képviselő-testületet, hogy egy
perces néma felállással emlékezzenek meg róla.
A teremben levők egy perces néma felállással emlékeztek meg Árgyelán Andrea
személyéről.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy kiegészítést nem szeretne tenni.
Ezek után megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a Hajdúnánási Újság legutóbbi
számában azt olvasta, hogy a Bocskai iskola és az Óvoda felújítását közel 25 millió
forintból valósították meg. Megkérdezte, hogy pontos-e ez az összeg.
Ötvös Attila képviselő úr megkérdezte, hogy a Hajdúnánás-Hajdúdorog Víziközmű
társulás helyzete, hogyan változott az elmúlt időszakban.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszaiban elmondta, hogy a Magyar utca 104.
alatti felújítás egy egészen más műszaki tartalommal bírt, mint az eddigi felújítások.
Ebben az esetben csak anyagköltségre költöttek, a munkát a közfoglalkoztatás
keretében végezték el, illetve csak a legszükségesebb felújítások történtek meg. Az
alapvető cél az volt, hogy az iskola vissza tudjon kerülni a helyére. Maga az épület
felújítása lehetővé tette, hogy jó körülmények közé kerüljenek a gyerekek.
A Hajdúdorog-Hajdúnánás Víziközmű Társulással kapcsolatban elmondta, hogy több
kísérletet is tettek annak érdekében, hogy meg tudják szüntetni a társulást és bízik
abban, hogy ez meg fog valósulni.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, szavazást rendelt el a Polgármesteri jelentés I., majd II. fejezetéről.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató Hajdúnánás város
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 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.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezután köszöntötte Sebestyén Zoltán főkapitányhelyettest, valamint a kollégáit. Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban vane szóbeli kiegészítés.
Dr. Vincze István kapitányságvezető úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait majd
elmondta, hogy csak egy rövid kiegészítést szeretne tenni, hiszen a beszámoló, amely
bemutatja a hajdúnánási Rendőrkapitányság tevékenységét nagyon részletes.
A legfontosabb célkitűzésük az volt, hogy a bűncselekmények száma csökkenjen. Ezt
a célkitűzést sikerült elérniük. Sikerült csökkenteni a közterületen elkövetett
bűncselekmények számát, ezáltal sikerült növelni a bűnügyi eredményességi
mutatókat is. A beszámolóban 5 éves összehasonlító elemzéseket lehet látni.
A bűncselekmények elkövetési helyei kifejezetten közterületekhez és
szórakozóhelyekhez köthető. Az elkövetők száma azt mutatja, hogy csökkent a fiatal
elkövetők száma.
Szeretné felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy hétvégén 16,00 óra után nem a
központban, hanem közterületen tartózkodnak a rendőrök biztosítva ezzel a
közbiztonságot. Az idei adatokat nézve 100 alatti a bűncselekmények száma, ami
jelentős csökkenést mutat a tavalyi évhez képest. Közlekedés biztonságban nem tudtak
eredményt elérni a városban, sajnos emelkedett a súlyos sérülések száma. A
legnagyobb gondot az ittas vezetők okozzák.
A beszámoló tartalmaz a bűncselekmények megelőzésére vonatkozó előírásokat is. A
lakosság figyelmét szeretné felhívni, hogy jelentős mértékben elszaporodtak az
internetes csalások száma.
Végezetül szeretné elmondani, hogy kifejezetten pozitív az önkormányzattal történő
együttműködés, illetve szeretné megköszönni a polgárőrök munkáját, valamint a
kollégái munkáját.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy szeretne gratulálni az elért
eredményekhez. Szerinte nagyon jó eredmények azok, amelyek a közterületen történő
bűncselekmények felderítésében mutatkoznak meg. Megkérdezte, hogy ehhez a
közterületen lévő kamerarák hozzájárultak-e.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megköszönte a beszámolót és
megkérdezte, hogy hogyan ítéli meg kapitány úr a városi kábítószer helyzetet, illetve,
hogy a gyermekkorú bűnelkövetők száma, hogyan alakult az elmúlt időszakban.
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Dr. Vincze István kapitányságvezető úr elmondta, hogy a kábítószer helyzettel
kapcsolatban tisztába kell tenni a kábítószer fogalmát. Sajnos csak olyan kábítószerek
használata miatt tudnak eljárást indítani, amit jogszabály kémiai összetétele miatt
annak minősít, de sajnos emellett megjelennek olyan szerek is, amelyek szintén
károsak, de nem tartoznak ebbe a körbe. Aktívabb lett a rendőrség tevékenysége ezzel
kapcsolatban, jelenleg is folyamatban van egy eljárás kábítószer terjesztő ellen.
Buczkó József képviselő úr gratulált a rendőrség szakmai teljesítményéért.
Elmondta, hogy egy nagyszerű jól áttekinthető anyagot kaptak. Kifejezte elismerését
és további sikereket kívánt.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy az iskola és a szülők nevében szeretné
megköszönni a rendőrség tevékenységét. Egyrészt az iskola előtti forgalomirányítást,
másrészt pedig a rendőrök által tartott tájékoztatókat. Szeretné felhívni a felnőttek
figyelmét arra, hogy nyújtsanak példát a gyerekeknek, hogyan kell közlekedni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nehéz úgy hozzászólni a témához,
hogy azokat, amiket el szeretne mondani már megtették. A bizottsági ülésen feltett
kérdésére a választ megértette, viszont továbbra is a véleménye, hogy érdemes lenne
felülvizsgálni Hajdúnánás körgyűrűjének közlekedési szabályozottságát. Minden
megváltozott útszakasz gyakran olyan helyzetet alakít ki, amelyik egy ideig
balesetveszélyes.
Eredményesség tekintetében elismerést szeretne tolmácsolni azért, hogy olyan
elkövetőket fogtak el, akiknek a személye a közvéleményben is ismertek voltak. Azt
látja, hogy egy rendezettebb helyzet kezd kialakulni, és úgy gondolja, hogy az a helyes
magatartás, ha a rendőrök és a lakosság közötti viszony partnerségen alapul.
Amennyiben a rendőri intézkedés korrekt azt a lakosok is elfogadják.
Értelmetlennek tartja Hajdúdorognak a Hajdúböszörményi kapitánysághoz történő
átszervezését. Ez Hajdúnánáson létszámcsökkenést is okoz.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony köszönetét szeretné kifejezni a
rendőrkapitány úrnak. Vissza szeretne térni a drogproblémára. Úgy gondolja, hogy az
ő feladata a drogprevenciós tevékenység és ebben várják a rendőrség részvételét is.
Kovács Zsolt képviselő úr azt gondolja, hogy ha valaki hígítót szív az nem minősül
kábítószer használatnak.
Dr. Vincze István kapitányságvezető úr elmondta, hogy köszönettel veszi
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony által elmondottakat és részt vesznek a
prevenciós tevékenységben.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment a képviselő-testület üléséről, így a
képviselő-testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Örül, hogy kapitány
úr úgy nyilatkozott, hogy jó a kapcsolat az önkormányzattal, valamint a
polgárőrséggel.
Azt gondolja, hogy rég nem volt ilyen találkozás, amikor erősödő biztonságérzetről
tudnak beszámolni a város lakói. Elmondta, hogy 17 új helyszínen térfigyelő
kamerákat fognak elhelyezni. Bízik abban, hogy a kamerák még jobban hozzájárulnak
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majd a bűncselekmények megelőzéséhez. Megköszönte a megyei és a helyi
rendőrkapitányság munkáját.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről szóló tájékoztatót 10 igen szavazattal elfogadta. A
szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

144/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Vincze István r. alezredes
rendőrségi tanácsos Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Dorogi u.
78. szám) kapitányságvezetőjének a Hajdúnánás város közbiztonságának 2014. évi
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos
feladatokról készült beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Határidő: -

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a költségvetési
intézmények 2014. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseinek tapasztalatairól
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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az előterjesztést, majd megköszönte a
belső ellenőrzést végzők munkáját.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy ismerve az előterjesztést
gondolkozik-e valamilyen lépésen Szólláth Tibor polgármester úr.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy fontos és súlyos megállapításokat
tartalmazó előterjesztés ez. Intézkedési tervet fognak kérni az intézmény
vezetőségétől, és ellenőrizni fogják, hogy ezeket az intézkedéseket végre hajtják-e.
Úgy gondolja, hogy ez a minimum, amit megtehetnek ezzel kapcsolatban. Javaslattal
fog élni a képviselő-testület felé, hogy a fegyelmi jogkört építsék be abba a
szerződésbe, amit az intézményvezetőkkel fognak kötni, hiszen csak akkor lehet
fegyelmi jogkört gyakorolni, ha ez benne van a szerződésükben.
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Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a bizottsági ülésen is szóba került már a
térítésmentes étkezés problémája. Sok diák térítésmentesen veszi igénybe az étkezést.
Gyakran előfordul az, hogy hiányzás esetén nem jelzik előre, hogy nem fognak
ebédelni, az ebédet lefőzik a részükre is és ez sok plusz költséget jelent. Szeretné
felhívni a szülők figyelmét arra, hogy ha beteg a gyerek és nem megy iskolába, akkor
azt jelezzék az intézmény felé.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony szeretné kiegészíteni az Ötvös Attila
képviselő úr által elmondottakat. Felhívja a szülők figyelmét arra, hogy az iskolák
minden reggel 10,00-ig jelentik a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Kft. felé, hogy aznap hány gyerek részére kell ebédet főzni. Tehát lehetőség van arra,
hogy akár aznap reggel mondják le az ebédet abban az esetben, ha a gyerek nem fogja
igénybe venni.
Szeretné elmondani, hogy az ellenőrzés pozitívumokat is tartalmaz. Az ellenőröknek
pedig a köszönetét szeretné kifejezni.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszajött a képviselő-testület ülésére, így a
képviselő-testület 11 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Bódi Judit képviselő asszony úgy gondolja olyan súlyos tényeket és megállapításokat
tartalmaz ez az előterjesztés, ami intézkedéseket kíván. Elmondta, hogy ha jól érti,
akkor a jelenlegi munkaszerződéseket már nem lehet módosítani, abban a tekintetben,
hogy fegyelmi eljárás indulhasson.
Bizottsági ülésen is szóba került már, hogy sok olyan tevékenység van már az
önkormányzat körül, hogy egy alaptevékenységet egy külső szolgáltató végez. Azt
szeretné megerősíteni, hogy a belső ellenőrzés hatékonysága az nagyon fontos, és ha
ez külső ellenőrrel hatékonyabb, akkor végezzék úgy.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy örömmel tölti el, hogy
polgármester úr sem volt boldog ettől a jelentéstől. Annak örül, hogy olyan súlyos
dolog, hiányosság nincs benne, ami miatt fegyelmi eljárást kellene indítani. Azt vette
észre, hogy már a korábbi ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokat, előírt
feladatokat nem hajtották végre. Reméli, hogy az elkövetkezendő időben sor kerül a
változásra.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy gyakran előfordul az, hogy visszafele
mutogatás van. Nem látja rosszabbnak a helyzetet, mint amilyen korábban volt.
Alapjában véve az intézmények ellenőrzése rendben van és nincsenek nagy
problémák. De ha a hibát figyelemfelhívás után sem javítják ki, az felelőtlen.
Tóth Imre képviselő úr egyetért azzal, hogy az előterjesztés a segítség szándékával
születik. A feltárt hibák rögzítésének örülni kell. Reméli, hogy jól tudja, hogy ebben a
belső ellenőrzésben feltárt hibák többsége az egyeztetés után már kijavításra került.
Rukóber Lászlóné belső ellenőrzési vezető Megköszönte a megtisztelő sok szálból
álló dicséretet. Az elmúlt két évben tették a feladatukat. Elmondta, hogy nagyon jó
volt itt dolgozni. Az intézményvezetők segítségükre vannak. Jelezték, hogy az
intézkedéseket indítsák el, ezáltal történjen meg a javítás. Azt gondolja, hogy nagy
problémák nincsenek. Ezután megköszönte a figyelmet.
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Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Szerinte helyes
váltás volt az két éve, hogy ilyen formában történik az ellenőrzés. Úgy gondolja, hogy
az irány az jó. Szeretné kiemelni az ingyenes étkezést. Az étkezés akkor ingyenes, ha a
gyerek igénybe veszi a szolgáltatást. A takarékosság szempontjából kéri a szülőket,
hogy figyeljenek oda erre. Megköszönte az ellenőrök munkáját.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I., II., pontját illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a költségvetési intézmények 2014. évi pénzügyi-gazdasági
ellenőrzéseinek tapasztalatairól szóló előterjesztés határozati javaslatának I., II. pontját
11 igen szavazattal elfogadta. A szavazás eredményeként az alábbi határozatok
születtek:

145/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású
költségvetési intézményeknél 2014. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések
tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő: -

146/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja az intézményvezetőket a
szakszerű gazdálkodás követelményeinek betartására, valamint az intézmények részére
megalkotott intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítésére és a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére történő benyújtására.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezetők értesítéséről, valamint az
intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolókról a polgármesteri jelentés keretében
történő tájékoztatás nyújtására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester, intézményvezetők
Határidő: 2015. június 15. - értesítésre
folyamatos
- beszámolók benyújtására
- a polgármesteri jelentésben történő tájékoztatás nyújtására

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr tekintettel arra, hogy Pappné Dr. László Ibolya
doktornő megérkezett a képviselő-testület ülésére javasolta, hogy a II. számú
gyermekorvosi körzet működtetéséről szóló előterjesztéssel folytassák.
Erről a javaslatról szavazást rendelt el.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület 11 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta,
hogy a II. számú gyermekorvosi körzet működtetéséről szóló előterjesztésének
tárgyával folytassák a képviselő-testületi ülést.
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a II. számú
gyermekorvosi körzet működtetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságok az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az előterjesztést, majd köszöntötte
Pappné Dr. László Ibolya gyermekgyógyászt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Pappné Dr. László Ibolya gyermekgyógyász köszöntötte a képviselő-testület tagjait,
majd rövid bemutatkozást tett.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr is köszöntötte Pappné Dr. László Ibolyát.
Elmondta, hogy ő maga is sok éven át háziorvosként dolgozott. Az, hogy egy
gyermeket a születésétől kezdve a felnőtt koráig végig tud kísérni egy orvos rendkívül
jó munka.
Papp Gáborné képviselő asszony jó munkát kívánt a doktornőnek.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ha semmi mást nem tudna csak azt,
hogy Hajdúböszörményben ügyelt a doktornő, akkor is igennel szavazna.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így Szólláth Tibor
polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I., II.,
III. pontjait illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a II. számú gyermekorvosi körzet működtetéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatának 1., 2., 3. pontjait 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:
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147/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy
hozzájárul a II. számú gyermek körzet praxisjogának a jelenlegi működtető (Dr. Gócs
Viktor Debrecen, Achim A. u. 15. szám alatti lakos) által történő értékesítéséhez.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a területi
ellátási kötelezettséggel működő II. számú gyermekorvosi körzet működtetésére
Pappné Dr. László Ibolya (Debrecen, Benedek Elek tér 5. szám alatti lakos)
gyermekgyógyász szakorvossal a melléklet szerinti feladat-ellátási előszerződést
megköti.
3. A képviselő-testület a szükséges engedélyezési eljárást követően a feladat-ellátási
szerződés szerint a Városi Rendelőintézet épületében (Hajdúnánás, Kossuth utca 10.
szám), valamint továbbra is biztosítja a gyermekorvosi körzet számára a betegek
ellátásához szükséges helyiségeket. Az egészségügyi intézmény megállapodás alapján
terület-, és rendelési idő arányosan a rezsi költségek térítése mellett rendelkezésre
bocsátja a szükséges helyiségeket.
Felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Gócs Viktor és Pappné Dr. László Ibolya érintett
orvosok értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a feladat-ellátási előszerződés
aláírására, a praxis engedély birtokában pedig a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 30.
– az előszerződés megkötésre és az értesítésre;
2015. augusztus 30.
– a feladat-ellátási szerződés megkötésére.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló egyes egészségügyi
szolgáltatók 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Bizottságok
a beszámoló határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta a beszámolót. Megkérdezte,
hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy a bizottsági ülésen is tárgyalták és azt
látják, hogy szakmai tevékenységük egyre szélesebb körű.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy sikerágazatnak tekinti a
gyógytornászok munkáját.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a gyógytornászok munkáját és mivel
további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt szavazást rendelt el a beszámoló
határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az egyes egészségügyi szolgáltatók 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámoló határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

148/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Fizio-M. Egészségügyi Kft.
(4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 8.), valamint Józsiné Gimesi Andrea
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) vállalkozó gyógytornász 2014. évi egészségügyi
tevékenységéről szóló beszámolóit megismerte és azokat elfogadja.
Felelős:
Határidő: -

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a városban működő szociális
ellátásokat biztosító szolgáltatók munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalásával
folytassák az ülést, tekintettel a jelen lévő szolgáltatók képviselőire. Erről a javaslatról
szavazást rendelt el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a javaslatot, mely szerint a városban működő szociális ellátásokat
biztosító szolgáltatók munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalásával folytassák az ülés
10 igen szavazattal, l képviselő (Dr. Juhász Endre alpolgármester úr) nem vett részt a
szavazásban elfogadta.
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a városban működő
szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Bizottságok
a tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy a tájékoztatóhoz kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megköszönte a szociális szolgáltatók
munkáját. Elmondta, hogy a fürdő utcai intézmény teljes mértékben kihasznált és elég
magas a bentlakók életkora. Nagy örömmel töltötte el az olvasáskor az a szakmai
létszám, amely rendelkezésre áll a feladatok megoldásához, hiszen mentálhigiénés
csoport is dolgozik, vannak szocioterápiás foglalkozások, és ami nem minden
intézményben van meg, működik tulajdonképpen egy munka-rehabilitációs csoport 11
fővel, napi négy órában konyhai munkát, mosogatást, kerti munkát végeznek. További
együttműködési lehetőséget szeretne felajánlani és a szakmai munkához további erőt
és egészséget kívánt.
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Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy a bizottsági ülésen is kifejezték
köszönetüket a szolgáltatók felé. Az, hogy a Fürdő utcán ilyen magas a létszám
szakmai szempontból nagy kihívást jelent.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy örül annak, hogy részt vehetett minden
szolgáltató által szervezett rendezvényen. Szeretné, ha átadná a gratulációját
intézményvezető asszony a dolgozóknak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy meglátása szerint a szociális
ellátás minden területen működik. Szeretné megköszönni az intézmények által végzett
munkát.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Megköszönte a
szolgáltatók munkáját.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt szavazást rendelt el a
tájékoztató határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a városban működő szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók
munkájáról szóló tájékoztató határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

149/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánáson működő szociális
szolgáltatók munkájáról készített tájékoztatókat megismerte, és elfogadja azt.
Felelős:
Határidő: -

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat
2014. évi költségvetési gazdálkodásáról
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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy a beszámolóhoz kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a beszámoló a 2014. évi decemberi
adatokat tükrözi. Megkérdezte, hogy mivel magyarázza polgármester úr, hogy közel
82 millió forint tartozása van az önkormányzatnak, illetve, hogy ezt mai napig
sikerült-e csökkenteni.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy szerinte a 2015. évi költségvetés
fenntartható költségvetés. Azt gondolja, hogy a költségvetési egyensúly nincs
veszélyben. Elmondta, hogy az elmúlt 4 évben növelték a város vagyonát és a város
költségvetése nincs rossz állapotban.
Dr. Éles András képviselő úr nagyra tartja, hogy 100 millió forintot meghaladó
nagyságrendű önként vállalt feladatot hajt végre Hajdúnánás Város Önkormányzata.
Kéri, hogy hasonlítsa össze a jelenlegi intézményrendszer működtetésének feltételeit
és a 2010. évet megelőző működtetés feltételeit.
Nagyon kéri, hogy amikor ilyen beszámolók készülnek, akkor ne tegyék azt, hogy
beleírják, hogy a városbál bevételei is itt vannak elszámolva.
A város önkormányzatának saját tulajdonú cége jelentős összeggel tartozik. Elfogadja,
hogy pillanatnyilag nincs veszélyben az önkormányzat költségvetése, de van benne
egy időzített bomba a Hépszolg Kft.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Megköszönte a
kollégáknak az elszámolást. Azt gondolja, hogy a feladat az, hogy olyan mértékű
fejlesztéseket biztosítsanak, amelyek biztosítják a város fejlődését.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
tájékoztató határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született, valamint az alábbi rendelet
került megalkotásra:

150/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Határidő: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2015. (V. 29.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A költségvetés végrehajtása
1. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:
a) 4.846.836 eFt teljesített bevétellel, ezen belül
aa) 3.173.269 eFt működési bevétellel,
ab) 796.925 eFt felhalmozási bevétellel, és
ac) 876.642 eFt finanszírozási bevétellel és maradvány igénybevétellel
b) 4.716.887 eFt teljesített kiadással, ezen belül
ba) 3.105.510 eFt működési kiadással,
bb) 816.784 eFt felhalmozási kiadással, és
bc) 794.593 eFt finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:
a)

47.900 eFt költségvetési többlettel, ezen belül
aa) 67.759 eFt működési többlettel,
ab) 19.859 eFt felhalmozási hiánnyal
jóváhagyja.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési
feladatait a 8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.
(4) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadásai előirányzatainak
teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 8. mellékletek szerint elfogadja.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és
fejlesztési feladatait a 8. mellékletek szerint jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat 2014. évi adósságállományát 139.223 eFt összegben a 7. melléklet
szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet szerint
elfogadja.
2. A maradvány jóváhagyása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2014. évi maradvány-kimutatását
129.989 eFt összegben az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2014. évi összevont
változását a 6. melléklet szerint tárgy időszak végén 90.578 eFt összegben elfogadja.
3. Az önkormányzat vagyona
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján
9.204.424 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.
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4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hajdúnánás, 2015. május 28.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) 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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
17/2015. (V. 29.) Önkormányzati Rendelet-tervezete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
6/2015. (II. 23.) 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:
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1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/201. (II. 23.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)- (5)
bekezdés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes 2015. évi költségvetésének
a) kiadását
3.291.239 eFt
b) bevételét
3.291.239 eFt
főösszeggel állapítja meg, 49.901 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.237.617 eFt, ebből
aa) működési:
2.534.293 eFt
ab) felhalmozási:
703.324 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

3.291.239 eFt, ebből
2.528.417 eFt
762.822 eFt

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

53.622 eFt, ebből
5.876 eFt
59.498 eFt

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek
tartalmazzák):
29.721 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:
3.721 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
bbb) működési hitelek kiadásai:
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
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát

49.901 eFt, ebből
49.901 eFt
0 eFt, ebből
0 eFt
0 eFt
53.622 eFt
0 eFt
53.622 eFt

942.299 eFt
214.986 eFt
824.518 eFt
95.373 eFt
451.241 eFt
630.200 eFt
125.452 eFt
7.170 eFt

350

i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.

0 eFt

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
160.025 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
28.080 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
50.000 eFt
bb) közfoglalkoztatási (pályázati önerő)
50.000 eFt
bc) intézményi jubileumi jutalmakra
15.453 eFt
bd) intézményi póttámogatásokra
4.000 eFt
be) dolgozói lakásalap
2.492 eFt
bf) felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)
10.000 eFt”
2. § Az Ör. 1-3. és 5. melléklete helyébe e rendelet 1-4. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Hajdúnánás, 2015. május 28.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
gyermekszületési támogatás megállapításának és folyósításának részletes szabályairól
szóló … … (… …) Önkormányzati Rendelet megalkotására
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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést. Kérte, hogy a
képviselő-testület nyilvánítsa ki azon szándékát, hogy a gyermekszületési támogatásra
vonatkozó szabályozást önálló rendelet helyett a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló rendeletbe emelje be. Megkérdezte, hogy az
előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a bizottság is tárgyalta és voltak viták az
előterjesztéssel kapcsolatban. Azt javasolják, hogy a facsemete ára kerüljön ki az
előterjesztésből, illetve a facsemete ültetését szakbizottság határozza meg.
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Bódi Judit képviselő asszony fontosnak tartja elmondani, hogy a bizottság nem
támogatta azt, hogy a fa magánterületen kerüljön ültetésre. Szerinte a „kelengyepénz”
megfogalmazás jobb volt. Támogatni tudja az előterjesztést.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy egyik szeme sír a másik nevet.
Sír azért, mert a Fidesz lenyúlta az ötletét. Ez a Jobbiknak vagyis az ő ötlete volt.
De azért nevet a másik szeme, mert ez az együttműködés egyik jele.
Köszöni Bódi Judit képviselő asszonynak, hogy javasolta a „kelengyepénz”
elnevezést. Javasolta, hogy járjon alanyi jogon minden újszülöttnek ez a támogatás.
Buczkó József képviselő úr támogatja, hogy a születendő gyermekek tekintetében
felelősséget éreznek. Az alanyi jogon járó támogatást javasolja.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy nagyon pozitív ez a
gondolatébresztő ez az előterjesztés. ez a gondolat. Nagyon örült neki. Ő
másodlagosnak tartja az elnevezést, a köztudatban úgyis lesz egy sajátos elnevezése.
Véleménye szerint az a lényeg, hogy amit ajándékoznak Bocskai Koronát az szabad
felhasználású, így az anyuka maga döntheti el, hogy mit vesz a gyerekének. A másik,
hogy mindenki számára alanyi jogon járjon ez és nem gondolja, hogy szociális
rászorultsághoz kell kötni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy örül annak, hogy konszenzus van a
bizottságok között. Egyetért azzal, hogy ne legyen szociális alapú, hanem minden
gyerek kapja meg ezt a támogatást. Jelképesnek tartja a támogatást. Helyi, Nánási
Portékás termékeket adnak, és ezáltal egy közösséghez való tartozást fejeznek ki.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy bizottsági ülésen ő is támogatta ezt.
Alapjában véve érzelmileg szeretné figyelmeztetni azokat, akik majd a kijelölést
hozzák, hogy nagy felelősséggel jár ez. Egyetért azzal, hogy a Liget szolgáljon helyéül
ezeknek a fáknak.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a pozitív oldalról szeretné hozzászólni.
Szeretne köszönetet mondani Papp Gáborné képviselő asszonynak az ötletért.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy ha esetleg egy nagyobb faültetés valósul
meg, akkor érdemes lenne szakember segítségét igénybe venni azzal kapcsolatban,
hogy hova ültessék a fákat, illetve milyen típusú fákat ültessenek.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, azt gondolja, hogy amióta ember született,
azóta nézetkülönbségek lehetnek. Ő nem minősítette úgy az előterjesztést, hogy ez
mennyire mélyre süllyeszt. Az igazán mélyre süllyesztő volt, hogy 10.000 forintért
akartak fát adni, de nem erről akar beszélni. Ha Polgármester Úr nem érzi, és vele még
nem történt, hogy válaszút elé állt, és nem tapasztalta meg, bár a templomba jár, tehát
akkor mégiscsak van egy olyan hely, ahova oda megy, és ha szüksége van lelki
segítségre, akkor azt kapja.
Szólláth Tibor polgármester úr figyelmeztette, hogy a tárgyhoz legyen szíves
hozzászólni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ne figyelmeztesse, mert a hajdúnánási
szervezeti és működési szabályzat nincs hatályban.
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Szólláth Tibor polgármester úr felhívta a figyelmét Dr. Éles András képviselőnek,
hogy a jelenleg érvényben lévő szervezeti és működési szabályzat akképpen szól, hogy
ha képviselő eltér a tárgytól, akkor figyelmeztetheti, ha ezt sorozatosan teszi meg,
akkor rendre utasíthatja, és amennyiben akkor sem, akkor mindkettőt jegyzőkönyvbe
lehet venni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a kormányhivatal véleménye szerint a
szervezeti és működési szabályzat nincs hatályban.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ő nem kapott ilyen jelzést.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy meg fogja mutatni, meg a
képviselőtársaknak.
Szólláth Tibor polgármester úr ismét kérte, hogy legyen szíves az előterjesztéshez
hozzászólni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy elég szégyenletes, ha egy ember
gondolatát Ön úgy minősíti, ahogy minősítette. Úgy gondolja, hogy nem mondta azt,
nem degradálta le azt, ha valaki a templomba megy. Tulajdonképpen azzal, hogy ha
valakinek van egy olyan hely, ahol lelki megnyugvást talál, azt mondta, hogy az
mélyre süllyeszti ezt az előterjesztést.
Szólláth Tibor polgármester úr megvonta a szót Dr. Éles András képviselőtől, mert
nem arról beszél, ami az előterjesztés tárgya.
Ezután Szólláth Tibor polgármester úr szünetet rendelt el.
(Szünet után folytatódott a képviselő-testület ülése.)
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a Hajdúnánásiak, akik gyereket
szeretnének, ne foglalkozzanak azzal, hogy most ennél az asztalnál mi történik.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy tűrhetetlen az a viselkedés, amit
Hajdúnánás város képviselői tanúsítanak. Képesek egy olyan helyzetet teremteni, ami
elfogadhatatlan.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy ez egy gondoskodó
előterjesztés és plusz juttatást biztosít a város lakóinak.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy ő úgy gondolja, hogy
rendben van a képviselő-testület viselkedése.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a pénz
hamar elfog tűnni, de a fa örökre megmarad. Úgy gondolja, hogy külön kellene kezelni
a pénzbeli támogatást és a fát, amelyet nem kérelemre kellene ültetni.
Szólláth
Tibor
polgármester
úr
összefoglalta
az
elhangzottakat.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt szavazást rendelt el a szóban
ismertetett javaslatot illetően.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a gyermekszületési támogatás a települési támogatás
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló rendeletbe történő beemelésére vonatkozó javaslatot 10
igen szavazattal, l képviselő (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

151/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.) Önkormányzati
Rendeletet módosítani kívánja akként, hogy a gyermekszületési támogatást bevezeti.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30. – a rendelet-tervezet előkészítésre
és a képviselő-testület elé terjesztésére

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, hogy a szünet elrendelése előtt elhangzott egy olyan
kijelentés, amely Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatára vonatkozik. Az SZMSZ-t 2014. év októberében alkotta meg a
képviselő-testület. A Kormányhivataltól se törvényességi észrevétel, se szakmai
vélemény, jelzés nem érkezett. A szünetben felhívta a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályát, akik tájékoztatták, hogy az
SZMSZ-t érintően sem felülvizsgálat, sem egyéb jellegű törvényességi észrevétel
előkészítése, jelzése nincs folyamatban. Ez alapján kéri a Képviselő-testületet, hogy az
általa elfogadott és hatályban lévő SZMSZ-nek megfelelően végezze tovább a mai
munkáját.
Dr. Éles András képviselő úr személyes érintettség okán kívánt hozzászólni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nincs személyes érintettsége. Nem
hangzott el a neve. Elhangzott egy állítás, elhangzott egy másik állítás.
Javasolta, hogy a bárányhimlő elleni védőoltás bevezetésére vonatkozó előterjesztéssel
folytassák zárt ülés keretében, tekintettel arra, hogy a cég képviselője megérkezett a
képviselő-testület ülésére.
Erre való tekintettel szavazást rendelt el a javaslatról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a bárányhimlő elleni védőoltás
bevezetésére vonatkozó előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalják meg 8 igen
szavazattal, 3 képviselő (Dr. Éles András, Nagyné Juhász Krisztina, Bódi Judit) nem
vett részt a szavazásban elfogadták.
(Ezután a képviselő-testület du. 12,25 perctől kezdődően zárt ülés keretében folytatta
tovább a munkáját.)
(A zárt ülés után a képviselő-testület du. 12,35 perctől kezdődően nyílt ülés keretében
folytatta tovább a munkáját.)
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
városképet meghatározó hirdető-berendezések, hirdetmények elhelyezéséről szóló
14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést. Elmondta,
hogy az előterjesztés célja egy rendezettebb városkép kialakítása. A díjfizetés alól
mentesül a Nánás Pro Cultura Kft.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy a díjfizetés alól az
intézményekre is mentesülnek-e.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy igen.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy véleménye szerint egyáltalán nem
szépek ezek a hengerek, főleg akkor, amikor félig letépett plakátokkal van tele.
Javasolja, hogy gondolják végig, hogy ha nincs hirdetés ezeken a hengereken, akkor
város marketing hirdetéssel fedjék el ezeket. Pl.: Bocskai Korona reklámozása.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr úgy gondolja, hogy ezzel a hirdetési
lehetőséggel mindenkinek élni kellene, és nem kellene üresen hagyni.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a városképet meghatározó hirdető-berendezések, hirdetmények
elhelyezéséről szóló 14/2014. (VI.06.) Önkormányzati Rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
18/2015. (V. 29.) Önkormányzati Rendelete
a városképet meghatározó hirdető-berendezések, hirdetmények elhelyezéséről szóló
14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
A városképet meghatározó hirdető-berendezések, hirdetmények elhelyezéséről szóló 14/2014. (VI.
06.) Önkormányzati Rendelet (továbbiakban: Ör.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és állandó lakó- (szék-) helyének címét,
b) a kihelyezés időtartamát,
c) a kihelyezés helyének pontos meghatározását, és
d) a díj mértékét és fizetésének módját.
(2) Mentesül az Ör. 4. melléklete 5. sorában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól a
kérelmező
a) a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének éves rendezvénytervében
szereplő, programok hirdetése esetében,
b) a Hajdúnánás Városi Önkormányzat intézménye, gazdasági társasága által megrendezni
kívánt közcélú rendezvényének hirdetése esetében.”
2. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. május 28.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének jóváhagyásra történő továbbítására
a Belügyminisztérium részére
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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a leírt anyag nyilvános adatnak
tekinthető-e és ha nyilvános, akkor a forrás helyén való-e.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nyilvános adatok ezek, hiszen az a
célja, hogy minél több ember megismerje. Ez egy korrekt szakmai anyag. A program
koordinátora Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető. Véleménye szerint
nagyságrendi eltérések nincsenek benne.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy a polgármester úr által elmondottakat
szeretné megerősíteni. Szeretné kérni, hogy minél többen nézzék meg ezt az anyagot
és tegyenek javaslatot.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ő részt vett minden megbeszélésen.
Ez egy borzasztóan nehéz műfaj. Nagyon sok mindent kell lefednie egy ilyen témának.
Ha van ideje egy képviselőnek ezt elolvasni, sok hasznos információhoz juthat hozzá
ez által.
Megkérdezte, hogy állnak a konkrét projektek kidolgozásával, illetve szeretné felhívni
a figyelmet, hogy foglalkozzanak azzal, hogy a konkrét projektek, hogy állnak.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nagyon nagy mennyiségű anyagról van
szó. Vannak benne hullámhegyek és hullámvölgyek. Számszerű adatokat olvasott fel
az anyagból.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy fel lehet olvasni a dolgokat, de tudni
kell, hogy mi miért készül. Ami itt elhangzik, az azt jelzi, hogy egy önrendelkező
város szeretnénk lenni.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy az első fejezetben
nagyon rossznak találja a helyzetet, több esetben a KSH 2010 évi adatait mutatja.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy szeretne ő is felolvasni ugyanonnan ahonnan
Dr. Éles András képviselő úr is felolvasott, hogy ez által a teljes anyagot lássák.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének
jóváhagyásra történő továbbítására a Belügyminisztérium részére szóló előterjesztés
határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:
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154/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium ÉAOP6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító jelű, „Fenntartható településfejlesztés a kis- és
középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt
végrehajtásához kapcsolódó melléklet szerinti „Megalapozó Vizsgálat” és „Integrált
Településfejlesztési Stratégia” tervezetet megismerte, a Belügyminisztérium számára a
szakmai megfelelőség ellenőrzésére benyújtandó dokumentum tervezetről nyilatkozik,
hogy az önkormányzati, illetve a partnerségben érintett résztvevők fejlesztési elképzelései
– a lehetőségeknek megfelelően – beépültek a dokumentumba.

Felhatalmazza a polgármestert a településfejlesztési tervezet szakmai megfelelőség
ellenőrzésére történő benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 5.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati
Társulás 2014. évi 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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést. Megköszönte
az intézményvezető munkáját.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolódóan van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony jelezte, hogy érintettsége miatt nem
kíván részt venni a szavazásban.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el beszámoló határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás 2014. évi munkájáról szóló beszámoló határozati javaslatát
10 igen szavazattal, 1 képviselő (Nagyné Juhász Krisztina) nem vett részt a
szavazásban, elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:
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155/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás-TiszagyulaházaÚjtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2014. évi munkájáról szóló
beszámolót megismerte, és elfogadja azt.
Felelős:
Határidő: -

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Tartósító
és Építő Szociális Szövetkezet, valamint a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális
Szövetkezet 2014. évi tevékenységéről
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 javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést. Ezután átadta
az ülés vezetését Dr. Juhász Endre alpolgármester úrnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ennek az az oka, hogy Szólláth
Tibor polgármester úr a Szociális Szövetkezet elnöke ezért célszerű ezt szétválasztani.
Szólláth Tibor a Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet elnöke elmondta, hogy
2014. év augusztusában alakult mind a két szövetkezet. A Polgármester és a Hivatalok
is részt vettek az alapításban. A Szövetkezetek elkezdték a munkájukat és december
elsejétől korábban 15 közfoglalkoztatottat sikerült állományba felvenni.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy hogyan lehet ennek a Szociális
Szövetkezetnek a tagja lenni, illetve ki lehet a tagja.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy a megrendelés hány százalékát
teszi ki az, amit az önkormányzat rendel meg.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy pályázhatott a Tartósító és Építő
Szövetkezet kivitelezési munkára, amikor nem volt alkalmazottja.
Szólláth Tibor a Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet elnöke válaszaiban
elmondta, hogy a tagok felvételét az alapszabály szabályozza. A pályázatot a legeltetés
kapcsán 130 területre nyerték meg. Megbízási szerződéssel voltak alkalmazottaik.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy részt vett egy olyan
tájékoztatón, amelyet a Belügyminisztérium tartott, amelynek éppen ez volt a témája,
hogy a Szociális Szövetkezetben kiket lehet alkalmazni, ki lehet a tagja. Ez az anyag
nála van és mindenki számára elérhetővé teszi.
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Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy szeretne a Szociális Szövetkezet
tagja lenni. Nem tartja szerencsésnek, hogy egy személyben valaki a várost vezeti és a
szövetkezet tagja. A felügyelő bizottság elnöke pedig az, aki a Holdingot vezeti.
Dr. Éles András képviselő úr Shakespeare-től idézett. A Nánás Pro Cultura Kft.
pályázatot hirdetett a közösségi tér kialakítására. Erre a pályázatra a munkatárs nélküli
Szociális Szövetkezet jelentkezett és nyert. Megkérdezte, hogy milyen pályázat volt
ez.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy véleménye szerint nagyon
okos emberek időben létrehozták ezt a Szövetkezetet, ami a város számára hasznos.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ő a Szövetkezetben
Hajdúnánást képviseli, és azt tudja mondani, hogy a város vagyona nem sérült a
Szövetkezet által.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ő igényt tart alpolgármester úrtól az
anyagra. Elmondta, hogy szerinte nagyon jó dolog a szövetkezet létrehozása. Meg kell
értetni a lakossággal, hogy mi ez miért hozták létre, és hogy milyen módon lehet
működtetni.
Dr. Éles András képviselő úr tisztelettel kéri, hogy ne kerüljék meg a választ. Úgy
gondolja, hogy ez egy nagyon jó foglalkoztatási irány. De megkérdezte, hogy ki tudja
ellenőrizni, hogy valaki most a Startnak vagy a Szövetkezetnek végez munkát.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy ha munkahelyet teremtünk az a baj, ha nem
teremtünk az a baj. A városban van néhány olyan vezető, akik átlátják a város
működését. Hozzájárultak, ahhoz, hogy a nevük alatt létrejöjjön ez a Szövetkezet és ez
által munkahelyet teremtettek az embereknek.
Szólláth Tibor a Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet elnöke elmondta, hogy
nehéz megszólalni egy ilyen előzmény után. Szeretné elmondani, hogy a
Szövetkezettel kapcsolatban minden nyilvános adat és mindenki számára elérhető.
Dr. Éles András képviselő úr kéri rögzíteni, hogy nem kapott választ a kérdésére.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr szavazást rendelt el a tájékoztató I., határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet, valamint a Hajdúnánás
és
Térsége
Legeltetési
Szociális
Szövetkezetről
szóló
tájékoztató
I., határozati javaslatát 7 igen, 1 nem szavazat (Dr. Éles András) mellett, és
1 tartózkodással (Papp Gáborné), 2 képviselő (Szólláth Tibor, Bódi Judit) nem vett
részt a szavazásban elfogadta.
A képviselő-testület a Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet, valamint a Hajdúnánás
és
Térsége
Legeltetési
Szociális
Szövetkezetről
szóló
tájékoztató
II., határozati javaslatát 8 igen szavazat, 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett,
2 képviselő (Szólláth Tibor, Bódi Judit) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
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A szavazások eredményeként az alábbi határozatok születtek:

156/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Tartósító és Építő
Szociális Szövetkezet (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) tájékoztatóját
megismerte, és elfogadja azt.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Dr. Juhász Endre alpolgármester
2015. június 15.

157/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési
Szociális Szövetkezet (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) tájékoztatóját
megismerte, és elfogadja azt.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális
Szövetkezet értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Dr. Juhász Endre alpolgármester
2015. június 15.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENÖTÖDIK
NAPIRENDI
PONT
közművelődési szerződés megkötéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója szeretné
összefoglalni, hogy a szerződést mi indokolta. Elmondta, hogy ez egy nagyon szigorú
szerződés, amely megteremti az alapját egy közművelődési ellátás megfelelő
szabályozottságához.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy mennyivel fogja ez befolyásolni azt
az anyagot, amit már megkaptak, mennyivel lesz ez részletesebb.
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Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója
elmondta, hogy az üzleti terv nem sokban fog változni. 2015-re is egy kimunkált üzleti
terv készül. Havi elszámolással kapcsolatosan kialakították azt a rendszert, amit a
jövőben alkalmazni fognak, ebben 12 részletben osztották szét a költségeket.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a közművelődési szerződés megkötéséről szóló előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal, 1 képviselő (Nagyné Juhász Krisztina) nem
vett részt a szavazásban elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

158/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat
mellékletét képező közművelődési szerződést köt a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.).
A közművelődési szerződés megkötésére tekintettel a felek között 2011. december 15-én
– a helyi közművelődési feladatok ellátásra – létrejött közművelődési megállapodást 2015.
július 01-i hatállyal közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi.
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. június 1. - értesítésre
2015. június 1. - közművelődési megállapodás aláírására

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési Terv
2013-2015-ig c. anyag felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ő érti, hogy egy koncepció
felülvizsgálatáról van szó és a koncepcióból kikerül a városi képtárnak a
szorgalmazása, helyette egy helytörténeti kiállítás kerül megrendezésre. Tudja-e, aki
ezt javasolta, hogy a Pituk-gyűjtemény elhelyezésére kötelezettséget vállaltunk.
Javasolja, hogy annak a rengetek képnek, ami a nyári képzőművészeti táborokból
visszamaradt kiállítótermet kellene találni.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy megfontolásra adják a városfejlesztés
számára, hogy a Pituk-gyűjtemény számára, valahol a városban jelöljön ki egy állandó
galériát.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nem akar szakemberként feltűnni. Úgy
érzi, hogy vannak olyan intézményi terek, amelyek nincsenek kellő módon
kihasználva. Ötletként mondja, hogy az állandó gyűjteményt el tudja ott képzelni.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy gondolják végig, hogy az ilyen típusú
intézmények, mint a Művelődési ház, Könyvtár anyagait nem kellene-e az
intézmények költségvetésében szerepeltetni.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a művelődési bizottság ezt
szakmai konzultációval megtárgyalta és egyetértenek azzal, hogy helytörténeti kiállítás
létrehozása lenne szükséges.
Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy mindenképpen fontos a helytörténeti
gyűjtemény rendezése. Óriási értékei vannak a városnak. Az 50-es évektől elfeledésre
kerültek az értékes emberek, helyek. Nagyon fontos, hogy az anyagnak megfelelő
méltó kiállító terme legyen. A képekkel kapcsolatban is vannak kötelezettségek,
amelyeket szem előtt kell tartani. A felhalmozódott képeket letétbe is lehetne helyezni
illetve az iskolákban dekoráló hatású lehetne.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy Csiszár Imre alpolgármester úr által
elmondottakat csak erősíteni lehet. Nem tartja megoldásnak azt, hogy raktárban legyen
értékes és esztétikai képek. Magát is hibásnak tartja abban, hogy nem gondolták végig
a fennmaradó képek sorsát.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy talán jó ötlet lenne a
jótékonysági bálon ezeket a képeket adományozni.
Szólláth Tibor polgármester úr összegezte az elhangzottakat. Egyetért azzal, hogy a
képek kikerüljenek a raktárból. Sok képet kiállítottak az önkormányzat falain is. A
koncepció végrehajtásához pedig sok sikert kívánt az intézmény vezetőinek.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó
Intézkedési Terv 2015-2016-ig c. anyag felülvizsgálatáról szóló előterjesztés
határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
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A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

159/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúnánás Város
Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési Terv 2015-2016-ig című anyagot
és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról, illetőleg
annak határidőre történő felülvizsgálatáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
- intézkedési terv megvalósítására
2016. március 31. - intézkedési terv felülvizsgálatra

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.) alapító okiratának
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője elmondta, hogy
köszöni a lehetőséget arra, hogy a hajdúnánási óvodában lehetőség van
tagintézmények létrehozására. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a gyerekek
érdekei ne csorbuljanak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez a kérdés sem költségvetési
kérdés. Ez egy gesztus az önkormányzat részéről. Tolerálják az intézményvezető
részéről az önkormányzat felé intézett kérést. Köszönetet szeretne kifejezni, hogy ilyen
jó irányba haladnak.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy Tedejen törvényi szabályozás
alapján a gyerekek alacsony létszáma miatt nem lehet Tagintézmény vezetőt
kinevezni.
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Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy nem örül annak, hogy a Tedeji
óvodának a vezetőjét elveszik, hiszen eddig az óvoda mindenben önálló volt, ez után
pedig nem lehet tudni, hogy mi lesz. Nyilván kevés a gyerek, de véleménye szerint
kellene egy vezető az óvodába.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy ő is szívesen támogatná a
Tagintézmény vezető kinevezését Tedejen, de a törvényi előírások miatt nem lehet.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy a kistelepüléseken nem
szoktak külön óvodai vezetőt választani, hanem Tagintézmény vezetőt választanak.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy véleménye szerint az intézményvezető
elvesztése nem fog jót tenni az óvodának.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.) alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának I., II., pontjait
11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

160/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetőjének, az intézmény
alkalmazotti közösségének, óvodaszékének és szülői szervezetének az átszervezésről
alkotott előzetes véleményét, és a Hajdúnánási Óvoda 2015. szeptember 1-jétől
hatályos egységes szerkezetű alapító okiratát a melléklet szerinti módosító okirattal
fogadja el.
Ezzel egyidejűleg a Hajdúnánási Óvoda 2015. március 26. napján kelt, 69/2015.
(III. 26.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okirata
visszavonásra kerül.

II. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a 2015/2016. nevelési évben 20 óvodai csoport
legyen indítható.
Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 29.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M.
u. 1. szám) ügyvezetőjének visszahívásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy van-e valami más oka a
visszahívásnak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy amikor a Vízmű létrejött és
Will Csaba elvállalta egy harmadik cégnek az ügyvezető igazgatói beosztását született
egy egyezség, és az egyezség arról szólt, hogy így a másik két cég vezetéséről le fog
mondani.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nagyon felkészült szakembernek tartja
Will Csabát és nagyon jó vezetője volt azoknak a cégeknek, amelyeket ő irányított.
Tartózkodni fog a szavazásban.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. szám) ügyvezetőjének visszahívásáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazat, 1 tartózkodás (Dr. Éles András)
mellett elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

161/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014 (X.30.) önkormányzati rendelet
34. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 3:110. § (1) bekezdésében foglaltakra – dönt arról, hogy támogatja a
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca
1.) ügyvezetője, Gulya Mátyás indítványát, melyet a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.
2015. május 29-ei taggyűlésére nyújtott be a társaság ügyvezetőjének Will Csaba
(anyja neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 39/B. szám alatti lakos
visszahívására, valamint a társaság másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond
(anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy utca 109. szám alatti lakos
önálló cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan.
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Felhatalmazza a polgármestert a taggyűlési határozati javaslat elfogadására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. május 29.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánás, Fürdő utca, illetve Kisfaludy utcákon történő forgalomszabályozás
bevezetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy szerinte a teljes Kisfaludy utcán rossz a
közlekedés.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony egyetért a képviselő társával ebben a
kérdésben. Ezt az útszakaszt az elejétől a végéig kétirányúvá kellene tenni.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolja, hogy a bizottság javaslata alapján
döntsenek most.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy szerinte forgalomkorlátozás kellene ott.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy az ad hoc jelleg többet árt, mint
használ. Az a probléma, hogy van másik két utca, amiről így nem vesznek le semmi
forgalmat. Javasolja, hogy gondolják át és inkább várjanak egy hónap a döntéssel.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás, Fürdő utca, illetve Kisfaludy utcákon történő
forgalomszabályozás bevezetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának I. pont
2. bekezdés ,,B” verzióját 11 igen szavazattal elfogadta.
A képviselő-testület a Hajdúnánás, Fürdő utca, illetve Kisfaludy utcákon történő
forgalomszabályozás bevezetéséről szóló előterjesztés határozati javaslatának II.
pontjáról 11 igen szavazat mellett úgy döntött a képviselő-testület, hogy leveszik a
megtárgyalandó napirendek közül.
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A szavazások eredményeként az alábbi határozat született:

162/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint dönt:
1. Az 5383/1 helyrajzi számú, Fürdő utca elnevezésű 4807/1 és az 5383/1 helyrajzi
számú ingatlanok közös telekhatárától, az 5398 helyrajzi számú „közterület” közös
telekhatáráig – valóságban Fürdő utca – Hőforrás utca kereszteződés –
mezőgazdasági vontatóval történő behajtást kitiltja.
2. Az 5383/1 helyrajzi számú, Fürdő utca elnevezésű 48707/1 és az 5383/1 helyrajzi
számú ingatlanok közös telekhatárától - az üdülő övezetre kiterjesztetten - az 5405
helyrajzi számú úgynevezett Hőforrás utca kereszteződéséig 30 km/h sebességű
korlátozott sebességű övezetet jelöl ki.
A határozatban foglalt forgalomszabályozás 2015. június 1-ei határidővel kerüljön
bevezetésre.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatban szereplő
forgalomtechnikai változások bevetésével járó 300.000,- Ft keretösszegű költséget az
önkormányzat 2015. évi költségvetés „közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása”
címén elkülönített keret terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések megtételéről,
továbbá a lakosság kiértesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: forgalmi rend változás kitáblázására - 2015. június 1.
lakosság kiértesítésére
- a soron következő Hajdúnánási Újság, és
Hajdúnánás város honlapja

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Nagy Norbert
válogatott labdarúgó tiszteletére történő emléktábla állításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Városfejlesztési, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nagy Norbert válogatott labdarúgó tiszteletére történő
emléktábla állításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

163/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Nagy Norbert válogatott sportoló emlékére Hajdúnánáson a Nagy Norbert Sportközpont
bejárata melletti falszakaszon elhelyezésre kerülő, 60x80 cm méretű, fekvő alakzat
formátumú, süttői mészkő, homokfúvással (gravírozással) készült szövegű és a grafikájú
emléktáblát avat, amely a következő szöveget tartalmazza:
NAGY NORBERT
(1969 - 2003)
VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ
EMLÉKÉRE

HAJDÚNÁNÁSON INDULT PÁLYAFUTÁSA
NYÍREGYHÁZÁN, MAJD DIÓSGYŐRBEN FOLYTATÓDOTT, AMELY
A FERENCVÁROS SZÍNEIBEN ÉS AZ NB I-BEN TELJESEDETT KI, AHOL
203 MÉRKŐZÉSEN JÁTSZOTT.
ÁLLÍTTATTA:
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT.
2015.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az emléktábla elkészítésével és
elhelyezésével kapcsolatban felmerülő költségeket 75.792,- Ft + ÁFA keretösszeg erejéig a
2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 15.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Dr.
Hegedűs Lóránt Dunamelléki Református Egyházkerület egykori püspökének,
Hajdúnánás Díszpolgárának tiszteletére köztér elnevezésére és emléktábla állítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Városfejlesztési, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy számára elgondolkoztató volt, a
hely ahol a táblát akarják elhelyezni. Szerinte érdemes lenne a városban központi
helyen elhelyezni ezt a táblát.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy először úgy gondolták, hogy a
Szeles teret nevezzük el róla. De ez nem lehetséges.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy arra emlékszik, hogy Szólláth Tibor
polgármester úr arra tett ígéretet, hogy a megépült autóbusz állomás terét kívánja róla
elnevezni. Úgy gondolja, hogy ez a tér is sokkal alkalmasabb lenne rá.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy mindenképp legyen
elnevezve Dr. Hegedűs Lórántról egy tér vagy utca. Fontos, hogy ahol elnevezésre
kerül egy utca az ő személyéről, az emberek jó szívvel fogadják. Ennek az utcának,
amelynek most a Dr. Hegedűs Lóránt elnevezést kívánják adni, jelenleg nincs neve,
szerencsésnek tartja, hogy ezt az utcát kívánják Dr. Hegedűs Lórántról elnevezni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az iskola és a gyerekek közelsége
miatt véleménye szerint megfelelő választás ez az utca.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy nem tud jobb helyet mondani ő sem, mint
az iskola mögötti utcát.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a felújított iskola mögött egy új
városrész fog kialakulni. Véleménye szerint nagyon jó helye lesz azon az utcán Dr.
Hegedűs Lóránt nevének.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Dr. Hegedűs Lóránt Dunamelléki Református Egyházkerület
egykori püspökének, Hajdúnánás Díszpolgárának tiszteletére köztér elnevezésére és
emléktábla állításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának I., II., pontjait 11 igen
szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozatok születtek:
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164/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Hegedűs
Lóránt, református püspök, író, teológus úr emlékére Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 16. sz.
alatt, - az épület jelenlegi tulajdonosának meglévő írásbeli hozzájárulásával emléktáblát
avat.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az emléktábla elkészítésével és
elhelyezésével kapcsolatban felmerülő költségeket 100.000,- Ft keretösszeg erejéig a 2015.
évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 31.

165/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
Dr. Hegedűs Lóránt református püspök, író, teológus úr emlékére kerüljön elnevezésre a
jelenleg névtelen 3263 helyrajzi számú hajdúnánási út, emléket állítva részére ezzel is
tiszteletbeli személyisége előtt.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Testhalom és környezetének kultikus hellyé történő kialakítása tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Városfejlesztési, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy arról van szó, hogy ennek a helynek
szeretnék visszaadni azt a méltóságát, amelyet a két világháború között szerzett. Az
elmúlt évtizedekben valóban magára maradt ez a hely, ami nem tesz neki jót.
Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy nagyon fontos lenne a város
kulturális életében is, emellett turisztikai szempontból is jelentős hellyé válhatna. A
megközelíthetőség tekintetében is a legjobban megközelíthető.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy mondják meg, hogy mihez adnak még
ilyen felhatalmazást. Ez a beruházás nagyságrendileg 10 vagy 20 milliót jelent.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez most még csak állásfoglalás,
illetve elmondta azt is, hogy közfoglalkoztatás keretében meg tudják oldani ennek a
helynek a kultikus hellyé történő kialakítását.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Testhalom és környezetének kultikus hellyé történő
kialakításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

166/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Hajdúnánási
Testhalmot és környezetét kultikus hellyé kívánja kialakítani, mely kialakításra
vonatkozóan készüljön költségvetés a megvalósítás pénzügyi, műszaki és időbeli
ütemezéséhez.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. szeptember 30.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Erődrendszer bemutatását szemléltető építmény kialakítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Városfejlesztési, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a rendszerváltás idején elkezdtek egy
folyamatot, ami nem ment végbe. Az erődrendszer bemutatása csak egy helyen
valósult meg a templomnál. Javasolja egy olyan terepasztal elkészítését, amely
bemutatja ezt az erődrendszert.

372

Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy a Debreceni Egyetemmel aláírt
együttműködés is segítségükre lehet ennek a megvalósításában.
Szólláth Tibor polgármester úr összegezte az elhangzottakat.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Erődrendszer bemutatását szemléltető építmény
kialakításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal,1 képviselő
(Buczkó József) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

167/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Hajdúnánási
Erődrendszer bemutatásának szemléltetése kapcsán a város teljes településszerkezetét
bemutató makett asztal (városmakett) készítését határozza el, melyen be kívánjuk mutatni
a településszerkezetbe illesztett négyes védelmi erődrendszert.
Erődrendszer bemutatásának szemléltetése első ütemében a város teljes
településszerkezetét bemutató makett asztal elkészítésére vonatkozóan készüljön
költségvetés a megvalósítás pénzügyi, műszaki és időbeli ütemezéséhez.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
,,Tiszta környezet – Jó közérzet 2015.” helyi környezetszépítő versenyről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a ,,Tiszta környezet – Jó közérzet 2015.” helyi környezetszépítő
versenyről szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

168/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tiszta környezet - Jó közérzet
2015.” elnevezésű helyi környezetszépítő verseny jutalmazásához szükséges 200.000
Forintot a 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. szeptember 15.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2015. évi
Virágos Magyarországért versenyben történő részvételről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy véleménye szerint ezt a jövőben
állandósítani kell.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 2015. évi Virágos Magyarországért versenyben történő
részvételről szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:
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169/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2015. évben
megrendezésre kerülő Virágos Magyarországért versenyre jelentkezését 2015. május 31-ig
benyújtja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a növények előneveléséhez, és a
kerti bútorok (virágládák, virágtartók, virágállványok) beszerzéséhez szükséges
költségeket 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig a 2015. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 31.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
0250/35 helyrajzi számú külterületi ingatlan megvásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 0250/35 helyrajzi számú külterületi ingatlan megvásárlásáról
szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazat, 1 tartózkodás (Bódi Judit)
mellett elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

170/2015. (V. 28.) 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
3. § alapján úgy határoz, hogy megvásárolja a Lente Julianna, Lente Zoltán, Lente Mónika
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és Lente Zoltán Gáborné 4080 Hajdúnánás, Árpád u. 28. szám alatti lakosok által eladásra
kínált hajdúnánási 0250/35 helyrajzi számú ingatlan 43/190-ed tulajdoni hányadát,
településfejlesztés céljára 150.000,-Ft áron.
A képviselő-testület a vételárat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
ingatlanvásárlásra betervezett előirányzatából finanszírozza.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 2.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés zártkerti
ingatlanok vásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a zártkerti ingatlanok vásárlásáról szóló előterjesztés határozati
javaslatát 10 igen szavazat, 1 képviselő (Buczkó József) nem vett részt a szavazásban
elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

171/2015. (V. 28.) 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
3. § alapján úgy határoz, hogy megvásárolja a Buczkó József 4080 Hajdúnánás, Magyar u.
90. szám alatti lakos által eladásra kínált hajdúnánási 11246 és 11247 helyrajzi számú
ingatlanokat közfoglalkoztatás céljára 320.000,-Ft áron.
A képviselő-testület a vételárat az önkormányzat 2015.
ingatlanvásárlásra betervezett előirányzatából finanszírozza.

évi

költségvetésének
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Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 15.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Görög Katolikus Egyházközség kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Görög Katolikus Egyházközség kérelméről szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazat, 1 tartózkodás (Dr. Éles András)
mellett elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

172/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Görög Katolikus
Egyházközség részére 200 eFt összegű támogatást biztosít az egyházközség 2015. évben
tervezett programjainak megvalósításához.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 200 eFt összegű támogatást az
önkormányzat 2015. évi költségvetésének 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. június 15.
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Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. szám) kérelméhez
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr átadta az ülés vezetését Dr. Juhász Endre
alpolgármester úrnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr összefoglalta az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szólláth Tibor a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet elnöke
elmondta, hogy amikor ez az épület felújításra került felmerült az a kérdés, hogy ki
fogja üzemeltetni. Mivel jelentkezők nem voltak, ezért üzemeltette a Szociális
Szövetkezet. Tovább viszont nem kívánja működtetni a kialakult hírek miatt.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ő maga ebben nem ért egyet. Nem
sokkal könnyíti meg a helyzetet, mert a Nánás Pro Culturának ez egy nagy nehézség
lesz majd.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment a képviselő-testület üléséről, így a
képviselő-testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) kérelméről szóló előterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban
elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

173/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) és
Hajdúnánás Városi Önkormányzat között 14451-2/2014. számmal az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás, 3506 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 2. szám alatti ingatlan 274 m2 alapterületű részének tárgyában létrejött
haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul.
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Felkéri az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a szerződés megszüntetésének aláírására.
Felelős: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Határidő: 2015. június 15.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés civil
szervezetek támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a bizottság támogatja az előterjesztésben
felsorolt alapítványokat.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I., II., pontjait illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról szóló előterjesztés határozati
javaslatának I., II. pontjait 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Bódi Judit) nem vett részt a
szavazásban elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

174/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi civil szervezetek kérelmét
megismerve támogatást biztosít a következők szerint:
Pályázó neve

Pályázó címe

1.

Makláry Alapítvány

4080 Hajdúnánás,
Iskola utca 3.

2.

Tedej Lakosságának
Egészségügyi
Ellátásáért Alapítvány

4085 HajdúnánásTedej, Fő út 9.

Pályázott cél
„Bocskai és kora” c.
regionális vetélkedőn
győztes csapat erdélyi
jutalomkirándulásának
finanszírozása.
Családi sport és
egészségnap szervezése
Hajdúnánás-Tedejen.

Támogatási
pénzösszeg

100.000,-

50.000,-

379

3.

Karácsony Sándor
Pedagógiai Egyesület

4024 Debrecen,
Rákóczi utca 63.
I/3.

A Pedagógusok
arcképcsarnoka XIV.
kötete kiadása.

30.000,-

A képviselő-testület az összesen 180.000,-Ft összegű támogatást az önkormányzat
2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a fenti civil szervezeteket
értesítse, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az alábbi civil
szervezetek kérelmét, tekintettel azonban az önkormányzat éves költségvetésére, azt nem
kívánja támogatni:
Pályázó neve

Pályázó címe

1.

Magyar Zenei Kulturális Alapítvány

1158 Budapest, Thököly út 68.

2.

Hópihe Gyermek Alapítvány

1193 Budapest, Hofherr A. utca 3. 1./ 14.

3.

Kisebbségekért – Pro Minoritate
Alapítvány

1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. V/10.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 1.) társulási megállapodásának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszajött a képviselő-testület ülésére, így a
képviselő-testület 11 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) társulási megállapodásának módosításáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

175/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított
jogkörében eljárva – dönt a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) a határozat melléklete szerinti társulási
megállapodást módosító okiratának és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati
társulási megállapodásának mellékleteivel együtt történő elfogadásáról, és jóváhagyja a
Társulási Tanács 3/2015. (III.05.) Hull. Társ. számú határozatát.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás értesítéséről, valamint felhatalmazza a társulási megállapodást
módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodás
aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 15.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése című, ÉAOP5.1.1/D-12-2013-0014 jelű támogatásban részesített projekt megvalósítására kötött
konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelű támogatásban részesített projekt
megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról
szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

176/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-20130014 jelű nyertes pályázat kapcsán megkötendő, egységes szerkezetben mellékelt,
módosított „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban
részesített projekt megvalósítására”-t jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű, módosított „KONZORCIUMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban
részesített
projekt
megvalósítására” aláírására, és felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 29.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméről szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

177/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási
Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) „KEOP -7.13.0/15
konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági
fejlesztéseinek előkészítése” című felhívásra történő pályázatának benyújtásához, annak
végrehajtásához azzal a feltétellel, hogy a támogatási időszak lejártával a pályázó által
aktivált beruházás Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába kerül.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 01.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról, és a 2014.
évi mérlegének jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Csiszár Imre alpolgármester úr jelezte, hogy az ülésről távoznia kell tekintettel arra,
hogy önkormányzatunk képviseletében hivatalos rendezvényen vesz részt, ezért
szeretné elmondani, hogy május 31-én vasárnap kerül megrendezésre a Hősök napja
10,00-kor a Református templomban. Mindenkit várnak szeretettel.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója elmondta,
hogy mérföldkő volt a gazdasági társaságok kapcsán az a folyamat, ami 2015. év
elején végbement. 2 millió forint nyereséget tudott elérni a cég. Az alaptevékenységen
túl Bocskai koronát is forgalmazott, amely alacsony számban került visszaváltásra. A
Kendereskert és a pince beruházást is sikerrel valósította meg és komoly fejlesztéseket
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vitt véghez. A temetkezések száma 131 volt. Ennek ellenére veszteséggel zárta az évet.
Összefoglalva a 2014. évet sikereket tudhat maga mögött a cég.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy egy olyan anyag van előttünk, ami
világosan megmutatja a társaság működését és 2014. évi adatait.

Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mennyibe kerül az
Önkormányzatnak a Holding, illetve, hogy Bocskai Korona vásárlása tekintetében
mennyit vett Hajdúnánás Önkormányzata. A Bocskai Korona sikereire tekintettel erre
az egy tevékenységre rá van-e osztva az alkalmazotti bér. Tudja-e, hogy 2007. és
2010. között a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-nek milyen gazdálkodási
eredményei voltak.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy az építőipari ágazat bevétele nőtt.
Megkérdezte, hogy 2014-ben hányan dolgoztak és 2015-ben hányan dolgoznak ezen a
területen.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a tavalyi évben elég rossz volt az időjárás.
Szeretné megkérdezni, hogy milyen a fürdőben lévő gyógyító központ kihasználtsága.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy nem gondolja-e igazgató úr, hogy a
30. 000 fürdő látogató elmaradásáról meg kellene kérdezni az ott működő
vállalkozások véleményét.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója
válaszaiban elmondta, hogy az egy összetett kérdés, hogy mennyibe kerül a Holding a
városnak. A Hajdúnánási Holding Zrt-nek a Bocskai Korona létrehozásához 15 millió
forintot tulajdonított az önkormányzat. Jelen pillanatban ebből a támogatásból
finanszírozza a bérköltséget.
A Bocskai Korona egy helyi fizetőeszköz 30
elfogadóhellyel indultunk jelenleg 200 elfogadóhely van. Nem tartom problémának
azt, hogy az önkormányzat vásárolja. A fürdővel kapcsolatban szeretné elmondani,
hogy a látogatottság kapcsán felmerülő létszám csökkenés 2011-hez képeset már nőtt.
Ezáltal nőtt a fürdő ágazat bevétele a gyógyászati tevékenységet tekintve is. A
koronaház kihasználtsága 40 %-al nőtt. Az augusztusi szálláshelyek is be vannak már
telve. A fürdő szabadterén elindult egy folyamat, mely szerint szabályozásra kerülnek
a szolgáltatási helyiségek behozása a fürdő területére. A szabályozásnak milyen hatása
van az jó kérdés.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy elég sok panaszt hall a fürdő
tekintetében. Szeretné elmondani, hogy ha ezeket az eredményeket, amelyek most
vezérigazgató itt elmondott egy bankban mondaná el, akkor komolytalanul vennék.
Szeretné, ha tudná a város lakossága, hogy bizalmat szavaznak az új vezetésnek, de azt
gondolja, hogy ami egy tulajdonosnak jár tisztelet azt meg kell adni.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy még mindig abban a világban él
vezérigazgató úr, hogy nem hiszi el, hogy ha egy képviselő azt a kinyilatkozást teszi,
hogy toleráns lesz, akkor ezt meg is teszi. Mindig azt mondja, hogy a szerénység
sokkal nagyon elismerést vált ki, mint a lekezelés és a pökhendiség. Ha csak az
önkormányzat felé fennálló tartozást veszi figyelembe akkor is, van mit nézni. Egy
évre bizalmat szavaz a cégnek, de ezeket a dicshimnuszokat hagyják abba. Egy cég
vezetése nem diploma kérdése. Az önkormányzat önök mögött áll, de nem lehet
mindenféle tartozást fenntartani.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy ő nem érzi ezt a dicshimnuszt ezzel a
beszámolóval kapcsolatban. Most információkat kaptak a cég működéséről.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy egy hallgatólagos megállapodás
született és bizalmat szavaztak a vezetőségnek. Ezzel a bizalommal éljenek és ne
visszaéljenek. Alakítsanak ki egy olyan vezetési stílust, hogy a dolgozó érezze, hogy
fontos.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy az kezdeményezte ezt a
bizalmat a Hajdúnánási Holding Zrt. felé, hogy ilyen korrektül, világosan elmondták a
fennálló helyzetet.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy mindenki a bizalmáról
biztosította a Hajdúnánási Holding Zrt-t.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Szerinte mindenki
érzi, hogy ezek a problémák a cégcsoporton belül egy cégnél történik. Azt gondolja, az
a legfontosabb, hogy legyenek korrektek, határozzák meg elvárásokat.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester
úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolójáról, és a 2014. évi mérlegének jóváhagyásáról szóló előterjesztés
határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta.
A szavazás eredményeként az alábbi határozat született:

178/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.) 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja, és a Hajdúnánási Holding Zrt. 2014. évi mérleg szerinti eredményét a Felügyelő
Bizottság beszámolója alapján jóváhagyja és elrendeli annak eredménytartalékba történő
helyezését.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Holding Zrt.
vezérigazgatóját értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 29.

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót a képviselőknek kérdések,
észrevételek megtételére.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy amennyiben lehetséges a
Jókai úton a közterület felügyeletét szeretné kérni, illetve a Bocskai úton jelzett két
sziget megoldását szeretné kérni.
Buczkó József képviselő úr pár hónappal ezelőtt már beszélt róla, hogy vannak olyan
utca részek, ahol a járda megszűnt. Vannak olyan emberek, akik saját maguk csinálják
meg ezeket a járdákat és jóval magasabb, mint az útszakasz többi része. Ez pedig
balesetveszélyes.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy nem kaptak meghívót a Hajdú Gabona
Zrt. által megrendezett rendezvényre. Kérése az lenne, hogy amikor a
településfejlesztési stratégiáról beszéltek kérte, hogy szeretne tudni valamit a konkrét
projektekről, hogy épp hol tartanak. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen
vegyék fel napirendként ezt. A harmadik a fák kivágásának ügyével kapcsolatban
szeretné megkérdezni, hogy állnak a szakember igénybevételével.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a kertész keresése folyamatban van.
Júniusi képviselő-testületi ülésen akár már lehet róla dönteni.
Dr. Éles András képviselő úr 10 sort olvasott fel, ami megmagyarázta az illetlen
viselkedését.
Ötvös Attila képviselő úr a Jókai utcát szeretné megemlíteni, ahol szükséges lenne a
járdák megújítása, illetve szeretné megköszönni a Hajdú utcán a járda megújítását.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy néhány héttel ezelőtt helikopter érkezett
Hajdúnánásra, amelynek kapcsán minősítették az önkormányzatot, hogy nem jelöl ki
helikopter leszállóhelyet, emiatt a helikopter nem tud leszállni. Tájékoztatta a
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lakosságot, hogy ezeknek a helikoptereknek nincs szükségük leszállóhelyre, pontosan
tudják, hogy hova kell leszállniuk, ezt nem az önkormányzat határozza meg.
Tóth Imre képviselő úr kérte, hogy az olyan kisközökben, ahol még nem került
bevezetésre a szennyvíz csatorna tájékoztassák ezek bevezetéséről a lakosságot.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy gratulált a Bocskai Iskola által
megrendezett táncgálához.
Mivel több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület
nyilvános ülését du. 16 óra 00 perckor bezárta és ismételten zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

