JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én
– 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, Dr. Éles András, Kovács Zsolt,
Nagyné Juhász Krisztina, Papp Gáborné, Bódi Judit, Buczkó József, Ötvös Attila,
Tóth Imre képviselők
A képviselő-testület üléséről távol maradt: Szabóné Marth Éva képviselő asszony
A képviselő-testületi ülésen részt vett még: Csiszár Imre alpolgármester
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, Gonda Renáta vagyonkezelési és hasznosítási
ügyintéző, Molnár István szociális ügyintéző, Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és
szervezési ügyintéző, Bogdán Renáta jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
5.) napirendi pont tárgyalásánál:

Éles Béláné, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
Hajdúnánási
Tankerületének
igazgatója

8.) napirendi pont tárgyalásánál:

Herperger Babett, az EMKA Kft. ügyvezetője

9-10.) napirendi pontok tárgyalásánál: Kovácsné Bata Éva, a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetője
22.) napirendi pont tárgyalásánál:

Berkes Anikó, Gazdasági Ellátó Intézmény
igazgatója

28.) napirendi pont tárgyalásánál:

Gacsályi Gábor tiszteletes úr

29.) napirendi pont tárgyalásánál:

Szilágyi Erzsébet, a Nánás Pro Cultura Kft.
megbízott ügyvezetője

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 10 fő képviselő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg három új napirendet:
Előterjesztés a Hajdúnánási Vendégnyilvántartó Rendszer szoftver fejlesztésére és
bevezetésére
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Javasolta, hogy a fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő 8.) napirend után
kerüljön megtárgyalásra.
Előterjesztés Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosításáról és ügyvezetőjének visszahívásáról
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány módosított
alapító okiratának elfogadásáról
Javasolta, hogy a fenti két napirendi pontot a meghívóban szereplő 29.) napirend után
egymást követően kerüljön megtárgyalásra.
Javasolta, hogy a meghívóban 6.) és 9.) napirendi pontként szereplő előterjesztések a
meghívóban szereplő 27.) napirend után egymást követően kerüljenek megtárgyalásra.
Javasolta, hogy a meghívóban 28.) napirendi pont kerüljön levételre.
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 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az
elhangzott javaslattal együtt - 10 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.)
Önkormányzati Rendeletének módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Előterjesztés a Hajdúnánás Kártyáról szóló 31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete
által a köznevelési alapfeladatok ellátásával kapcsolatosan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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6.) Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.) 2015. januárjúnius között végzett tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
7.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Előterjesztés a Hajdúnánási Vendégnyilvántartó Rendszer szoftver fejlesztésére és
bevezetésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
létszámának meghatározásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.)Előterjesztés a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai István tér 1.) alapszabályának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.)Előterjesztés a Segítséggel Élők Alapítványával (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt.
7-9. szám) ellátási szerződés megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés
a
„Hajdúnánás-Hajdúdorog
szennyvízhálózatának
és
szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” tárgyú projekt
megvalósítása érdekében a nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel
megkötendő konzorciumi megállapodásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
14.) Előterjesztés
a
„Hajdúnánás-Hajdúdorog
szennyvízhálózatának
és
szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” tárgyú projekt
megvalósítása érdekében a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel megkötendő
megállapodásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés a „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú pályázat
keretében megvalósult gazdasági szolgáltatóház és sporttelep gyalogos bejárat
épületek feltüntetéséhez tulajdonosi hozzájárulások megadására és szerződések
megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés az „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című,
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú pályázat keretében megvalósítani
kívánt Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épületre vonatkozó haszonkölcsön
szerződés megszüntetésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

427

17.) Előterjesztés a 10/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0121 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódó „Rendezvényszervezés, tanácsadás, disszemináció”
tárgyú
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatására és rendkívüli szociális támogatására igény benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés nyári igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdálkodásért Felelős Helyettes
Államtitkárság Projekt-végrehajtási Főosztályának (1086 Budapest, Szeszgyár u.
4. I. em.) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés és nyári napközi
felügyelet biztosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Tájékoztató a Családok Otthonteremtési Támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Előterjesztés a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) ajánlatához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Előterjesztés Dombrádi Gábor (4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
26.) Előterjesztés Murvai Adrienn (4080 Hajdúnánás, Pacsirta u. 8. szám) és Nyakas
Dávid (4080 Hajdúnánás, Kálvin u. 4. szám) kérelméhez
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
27.) Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2014. évi megvalósulásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
28.) Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
és Kollégium gimnáziumi egységének a Hajdúnánási Református Egyházközség
részére történő átadásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
megkötött használati szerződés módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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29.) Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

kiírt

pályázat

30.) Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.) társasági szerződésének módosításáról és
ügyvezetőjének visszahívásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
31.)Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (4029
Debrecen, Csapó utca 26.) módosított alapító okiratának elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
32.)Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. 10. ajtószám alatti
üzlethelyiség további hasznosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
33.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanok üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyására és a vételár megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
34.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
35.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások nem
szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
36.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
37.) Előterjesztés szociális jelleggel meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
pályázatának elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
38.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások nem
szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
39.) Előterjesztés minőségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
bérlőkiválasztására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
40.) 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 lévő Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy nem vállalja a
jegyzőkönyv-hitelesítését.)
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr újabb jelölést kért.
Buczkó József képviselő úr Bódi Judit képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Bódi Judit képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Bódi Judit képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal, 2 képviselő (Dr. Éles András, Bódi Judit) nem vett részt a
szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr rövid kiegészítést tett a Polgármesteri jelentéssel
kapcsolatban, valamint tájékoztatta a képviselő-testületet Áder János köztársasági
elnök klímavédelemmel kapcsolatos megkereséséről.
A Hajdúdorog Hajdúnánás szennyvíztársulással kapcsolatban elmondta, hogy
időközben a társulás megszűnéséhez szükséges elszámolások kimentek a lakosság
irányába. Elmondta, hogy amíg ezek az elszámolások nem történnek meg, addig a
társulás megszűnni nem tud, és amíg a társulás él, addig a társulás szabályai
érvényesülnek a szennyvíz bekötés esetében.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szeretné kiegészíteni az alpolgármesteri
jelentést azzal, hogy a pedagógiai szakszolgálat eszközállományával kapcsolatban
megosztási megbeszélés kezdődött Hajdúdorog városával. Megtartották már az első
ülést ebben a témában és megegyezésre is jutottak. Ennek következtében
Hajdúdorogra is egy használható eszközállomány került át és Hajdúnánáson is
változatlan formában és minőségben működhet tovább a Pedagógiai Szakszolgálat.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a megyei közgyűlés is külön felhívja a
településeket a tekintetben, hogy csatlakozzanak Áder János köztársasági elnök
felhívásához.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a Polgármesteri
jelentés I., majd II. fejezetéről.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 10 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 10 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés
van-e.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosítására készült előterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének
19/2015. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete
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:
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
4.360.750 eFt
b) bevételét
4.360.750 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:
3.481.883 eFt, ebből
aa) működési:
2.723.684 eFt
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ab) felhalmozási:
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

758.199 eFt
3.546.975 eFt, ebből
2.713.308 eFt
833.667 eFt
65.092 eFt, ebből
10.376 eFt
75.468 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: 15.191 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) működési hitelek bevételei

863.676 eFt, ebből
49.901 eFt
813.775 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:813.775 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
0 eFt
bbb) működési hitelek kiadásai:
813.775 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4) A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.

878.867 eFt
813.775 eFt
65.092 eFt

1.083.255 eFt
235.176 eFt
843.311 eFt
96.054 eFt
455.512 eFt
634.700 eFt
165.877 eFt
33.090 eFt
0 eFt

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
131.498 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
26.500 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
25.000 eFt
bb) közfoglalkoztatási (pályázati önerő)
50.000 eFt
bc) intézményi jubileumi jutalmakra
13.506 eFt
bd) intézményi póttámogatásokra
4.000 eFt
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be) dolgozói lakásalap
bf) felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)

2.492 eFt
10.000 eFt”

2. § Az Ör. 1-3. és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-5. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2015. június 25.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.) Önkormányzati
Rendeletének módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; a Városfejlesztési Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság
kiegészítéssel az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a rendelet
módosítását a gyógyszerköltség szabályozásának a módosítása, a Kormányhivatal
iránymutatása alapján történő változtatás, valamint a gyermekszületési támogatás
bevezetése indokolja.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy az előterjesztéssel ellentétben 90 nap
kérvényezési időt javasolt az Egészségügyi és Szociális Bizottság.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kérdés, észrevétel, megjegyzés van-e.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I., II. pontjait illetően
figyelembe véve az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatát is.
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztés
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határozati javaslatának I., II. pontjait 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Dr. Éles
András) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg és hozott határozatot:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2015. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete
a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának,
valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, a 32. §
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ö.R.) 5. § (2) bekezdése az alábbi f) ponttal
egészül ki:
„ f.) gyermekszületési támogatás”
2. §

Az ÖR. 6. § (2) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki:
„d.) gyermekszületési támogatás megállapítása”

3. § Az Ör. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A (6) bekezdésben meghatározott arányszám 0,2-del növekszik, amennyiben:
a) a háztartás (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi
pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül,
b) a háztartás (6) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb
összegű családi pótlékot folyósítanak,
c) a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és
a nevelőszülőt – él.”
4.§ Az Ör. 11. § (1) bekezdés e) pontjának eb) és ec) pontjaiban a „fertőtlenítés” kifejezés
helyett a „tisztántartás” kifejezés kerül alkalmazásra.
5. § Az Ör. 20. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) „Az ESzB a rendkívüli élethelyzetben nyújtott települési támogatás rendelkezésre álló
fedezetének ismeretében, az ünnepekre tekintettel a Családsegítő segítségével a
Hajdúnánás közigazgatási területén élő személyeket természetbeni juttatásként
élelmiszercsomag-adományban részesítheti.”
6. § Az Ör. 25.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(8) „A gyógyszertámogatást egy évre kell megállapítani, melynek aktuális havi összegét a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Iroda Költségvetési
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Csoportja a tárgyhónap 5-éig, havonta fizeti ki a kérelemben megjelölt gyógyszertár
képviselője számára a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában.”
7. § Az ÖR. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § (1) Egyszeri természetbeni gyermekszületési támogatásra jogosult minden 2015.
január 1-je után született gyermek, szülőjének kérelmére, akinek legalább
egyik szülője legalább a gyermek születését megelőző 1 éve hajdúnánási
állandó lakos, vagy hajdúnánási tartózkodási hellyel rendelkezik.
(2) A támogatás összege 30.000 Forint értékű Bocskai Korona, mely a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában kerül kifizetésre a
jogosult számára.
(3) A támogatás iránti kérelem beszerezhető a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális
Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport), valamint letölthető a
hajdunanas.hu honlapról.
(4) A kérelmet - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a gyermek születését
követő 90 napon belül, a Szociális Csoportnál lehet előterjeszteni. A
kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
valamint az egyik, vagy mindkét szülő lakcímkártyájának másolatát.
(5) A 2015. január 1-je és 2015. augusztus 30-a között született gyermekek
esetében a kérelem benyújtásának határideje 2015. október 31.
(6) A támogatás megállapításáról a kérelem beérkezését követő 21 napon belül
- átruházott hatáskörben - a polgármester dönt.
8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép
hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) A rendelet 7. §-a 2015. szeptember 1-jén lép hatályba
(3) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Hajdúnánás, 2015. június 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás
költségeinek fedezésére 7,5 mFt-ot különít el, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.
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Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánás
Kártyáról szóló 31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták kiegészítéssel.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés
van-e.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
támogatja a javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a Nánás Pro Cultura Kft-t is
tüntessék föl a kedvezményt adó intézmények között.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság is
megtárgyalta és a következő módosításokkal fogadta el. A kedvezményt biztosítók
évente egy alkalommal tájékoztassák az önkormányzatot a kedvezmények mértékéről,
illetve a kedvezményt nyújtók körébe vegyék fel a Nánás Pro Cultura Kft-t is.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság is támogatja az a javaslatot, mely szerint a Nánás Pro Cultura Kft-t vegyék
fel a kedvezményt adó intézmények közé.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy tudja-e garantálni az előterjesztő,
hogy legalább annyi kedvezményt fognak nyújtani ezután az intézmények, mint
amennyit eddig nyújtottak, vagy ezek a kedvezmények csökkennek majd, illetve, ha
ezek a döntések a cégvezetőkhöz kerülnek, akkor képesek lesznek-e egy veszteséges
gazdálkodás esetén levonni a megfelelő következtetéseket.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy ebben a pillanatban nem
tud erre a kérdésre választ adni, hiszen ezek a kedvezmények közel 10 éve lettek
meghatározva. Az elmúlt 10 évben 100 milliós bevétel kiesést jelentett a városkártyára
adott kedvezmény a cégek számára. Az, hogy fognak-e csökkeni a kedvezmények,
amelyek most vannak kérdéses. Nem kötelezik az intézményeket arra, hogy 50%-os
kedvezményt adjanak, de mindenképp elvárják, hogy valamilyen mértékű
kedvezményt biztosítsanak majd.
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Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy az alapvető célt érti és el is tudja
fogadni. Viszont az egy nagy döntés, hogy a lakosságtól az 50%-os fürdő belép
kedvezményt ez által akár el is vonhatják. Amennyiben kedvezményt ad az üzemeltető
a hivatalnak azt kompenzálni kell. Elég szoros egyeztetési kötelezettsége van ez által
az üzemeltetőnek. Nem ért egyet azzal, hogy nincs benne a rendeletben ez az
egyeztetési kötelezettség. A bizottság odáig jutott, hogy tájékoztatási kötelezettsége
van az üzemeltetőnek. Javasolta, hogy nem tájékoztatási, hanem egyeztetési
kötelezettsége legyen az intézményvezetőnek a kedvezményekkel kapcsolatban.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a városkártyának a létjogosultsága az
által, amit Szólláth Tibor polgármester úr elmondott megszűnt. Ha az intézményvezető
kedvezményt ad, akkor annak a kedvezménynek a kifizetését kérheti.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy ő támogatja a rendeletmódosítást,
de azt látni kell, hogy a rendelet bevezetése ismételten egy elvonás a lakosságtól.
Támogatni tudja azt, amit Bódi Judit képviselő asszony elmondott, hogy
mindenképpen kerüljön be a rendeletbe az egyeztetési kötelezettség. Véleménye
szerint a városlakóknak csak egy minimális százaléka látogatja a fürdőt, tehát ne
higgye azt a HÉPSZOLG Kft., hogy az a veszteség, amit jelenleg produkálnak, csak
abból adódhat, hogy a városlakók a városkártya kedvezményben részesültek, ettől nem
lesz jobb a Kft-nek.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy képviselő asszony által elmondottak
erősítésként kerülhet be a rendeletbe. Szeretné kihangsúlyozni, hogy ez a kártya egy
nagyszerű alkotás Hajdúnánás városának. Úgy látja, hogy a rendelet bevezetésével az
intézményvezetők mozgástere nő meg.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy sokkal jobban járnak, ha
szabad kezet adnak az üzemeltetőknek. Véleménye szerint az egyeztetési kötelezettség
túlzás, megfelelő tájékoztatás elegendő lenne.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ő nem ért egyet az egyeztetéssel. Ezzel
eléri azt a célját a cég, hogy az önkormányzat további pénzeket öntsön egy feneketlen
kútba. Ezáltal a cégek azt csinálnak, amit akarnak. Jövő májusban nem kell a
kedvezmény nyújtására, vagy bármi másra hivatkozni, ha veszteséges lesz a cég, akkor
fel kell állni és el kell menni. Ne legyen az, hogy csak pénzért jönnek és pénzzel
távoznak.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy a Hajdúnánás Kártyára továbbra is szükség
van, véleménye szerint adják meg a gazdasági társaságoknak azt a lehetőséget, hogy a
bevételeik függvényében tudják a kedvezményeket meghatározni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a változás az lesz, hogy az eddigi
50%-os kötelező kedvezményt megszüntetjük, és ez után lehetőséget adunk az
intézményvezetőknek arra, hogy eldöntsék, milyen mértékű kedvezményt tudnak
biztosítani, ezáltal ez egy lehetőség lesz, nem kötelezés, így nem terheli az
önkormányzatot kompenzációs kötelezettség. A képviselő-testület tagjai közül senki
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nem tudja megmondani, hogy mennyi a fürdő önköltsége. Ezt azért nem lehet
megmondani, mert soha nem mutatta ki senki. Eddig teljesen vakon működött ez a
cég. Mindenkinek súlyos mulasztási dolga van. Nagy munka volt az, hogy egyáltalán
működő képessé tegyük a szennyvíztelepet. A szennyvíztelep soha nem felelt meg az
elvárásoknak. Ezek a problémák nem most keletkeztek. Véleménye szerint azzal, hogy
nem kötelezzük a kedvezmény adására a gazdasági társaságot, akkor kompenzációs
kötelezettségünk már nem áll fenn.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint a fürdő
működtetését nem lehet teljes mértékben a HÉPSZOLG Kft-re kiterjeszteni, ez egy
túlzott megállapítás.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ő érti a jó szándékot, de azért lehet
technikainak titulálni azt, hogy a gyógyászati kezelést betegek vehetik igénybe,
egészséges ember ezt nem veheti igénybe. Az 50%-os kedvezményt viszont az
egészséges embereknek is adták. A másik pedig nem tartja elhanyagoltnak azt a
kérdést, hogy ha a rendeletbe előírják, hogy kedvezményt kell, hogy adjon, akkor kell,
hogy térítést kapjon érte. El kell dönteni, hogy előírják, vagy elvárják, hogy
kedvezményt adjanak. Erőteljes várospolitikai döntésnek érzi azt, hogy a város
lakóinak adnak kedvezményt, vagy nem adnak kedvezményt. Mondja ki a képviselőtestület, hogy a városkártya mögül a képviselő-testület kivonul és a döntés az
intézmények kezébe kerül, akik gazdasági és nem politikai döntést hoznak majd.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Véleménye szerint,
ha nem teszik kötelezővé és meghatározott mértékűvé a kedvezményt, akkor nem kell
kompenzálni sem. Mivel nem határozzák meg a kedvezményt nem is kell ezért
kötelezettséget vállalniuk. Az a kérdés, hogy legyen kötelező egyeztetés vagy kérjenek
tájékoztatást. Véleménye szerint a tájékoztatás enyhébb fokú.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, hogy a társaság könyvvizsgálójának volt az a szakmai
véleménye, hogy ha van egy előírt kedvezmény azt az előírónak kompenzálnia kell
feltéve, ha az önköltség alá megy a kedvezményt adó. A jelenlegi helyzetben ez
megvalósult, így ez a kérdés sokkal inkább számviteli kérdésnek tekinthető, mint jogi
kérdésnek.
Bódi Judit képviselő asszony módosító javaslata, hogy kötelező egyeztetés előzze
meg a Nánás Kártyára adott kedvezmény mértékét.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a módosító javaslattal
kapcsolatban.
A módosító javaslatot, mely szerint kötelező egyeztetés előzze meg a Nánás Kártyára
adott kedvezmény mértékét 3 igen, 5 nem (Kovács Zsolt, Dr. Juhász Endre, Dr. Éles
András, Tóth Imre, Szólláth Tibor) szavazattal, 2 tartózkodás (Ötvös Attila, Buczkó
József) mellett nem került elfogadásra.
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Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el azzal a módosító javaslattal
kapcsolatban, hogy a tájékoztatási kötelezettséget tegyék bele a rendeletbe.
A módosító javaslat, mely szerint tájékoztatási kötelezettsége van a kedvezményt
adónak 6 igen, 2 nem szavazattal (Dr. Éles András, Nagyné Juhász Krisztina),
2 tartózkodás (Kovács Zsolt, Buczkó József) mellett elfogadásra került.
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a Hajdúnánás
Kártyáról szóló 31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Kártyáról szóló 31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 9 igen, 1 nem (Dr. Éles
András) szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2015. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelete
a Hajdúnánás Kártyáról szóló 31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Hajdúnánás Kártyáról szóló 31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Ör.) 4. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Hajdúnánás Kártya a következő intézmények, és társaságok esetén jogosít – az
általuk meghatározott mértékű – kedvezményes belépésre:
a) Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kulturális belépőjegyes
rendezvényeire, könyvtári belépésre,
b) Hajdúnánási Gyógyfürdő belépőjegyeire,
c) Hajdúnánás Város által támogatott sportegyesületek által szervezett
rendezvényekre,
d) Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényekre.
Az intézmények, és társaságok kötelesek tájékoztatással élni a kedvezmények
mértékéről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat felé.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézmények, és társaságok által meghatározott
kedvezmények bérlet, csoportos jegy vásárlása során nem érvényesíthetők, más
kedvezménnyel össze nem vonhatók.”
2. §
(1) Az Ör. 5. § (1) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a
„Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
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(2) Az Ör. 6. § (2) bekezdésében a „Polgármesteri Hivatal” szövegrész helyébe a
„Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
(3) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2015. június 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

1. melléklet a 21/2015. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelethez

fénykép
helye
2X2 cm

IGÉNYLŐLAP
„Hajdúnánás Kártya”

Új kártya igénylése
Lejárt kártya helyett új kártya igénylése
Kártya érvényesítése
(A megfelelő négyzetbe “x” jel írandó)

1.

Az igénylő neve:
……………………………………………………………………………………

2.

Az igénylő lakcíme:
…………………………………………………………………………………

3.

Személyi igazolvány száma:
……………………………………………………………………….
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Az igénylő vállalja, hogy lakóhelyváltozását a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálatán bejelenti.

Kelt: …………………………………..

…………………………………..
az igénylő aláírása

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete által a köznevelési
alapfeladatok ellátásával kapcsolatosan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr ismertette a tájékoztatót, majd köszöntötte
Éles Béláné tankerületi igazgató asszonyt.
Éles Béláné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási
Tankerületének igazgatója elmondta, hogy nem szeretne kiegészítést tenni, hiszen
volt mind a négy bizottsági ülésen és ott elmondta az előterjesztéssel kapcsolatos
kiegészítését, valamint válaszolt a felmerült kérdésekre. Elmondta, hogy 2013. január
1. óta látja el a tankerület a fenntartói feladatokat, az önkormányzat pedig a
működtetési feladatokat, és ezúton szeretné megköszönni az optimális feltételek
biztosítását a képviselő-testületnek, valamint polgármester úrnak.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés a tájékoztatóval kapcsolatban.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nagyon meglepte az, hogy a
kompetenciamérésen az országos átlag alatti eredményeket értek el a diákok.
Megkérdezte, hogy milyen intézkedéseket tesz az intézmény annak érdekében, hogy a
tanulók felzárkózzanak.
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Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy ebben a tanévben mennyire tudott
zökkenőmentesen lezajlani az úszásoktatás, illetve mennyire sikerült megvalósítani
azt, hogy a gyerekek öröklik egymástól a tankönyveket.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy látja azt a döntést, hogy egy iskola
van pillanatnyilag Hajdúnánáson.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a jelenlegi kompetenciamérés
eredménye mit jelent. A korábbi évekhez képest lényeges romlást jelent-e vagy sem.
Éles Béláné a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási
Tankerületének igazgatója a kompetenciaméréssel kapcsolatban elmondta, hogy
2006-ban indult el. 6, 8 és 10. évfolyamon. Oktatási referensként dolgozott 2006-tól,
így feladata volt a kompetenciamérés eredményének nyomon követése. 2006-tól
2012-ig nem volt olyan év, hogy az intézmények az országos átlag alatt legyenek.
Fontos feladatuk tehát, hogy ebben lépéseket tegyenek. A tankerület kérte az
intézményvezetőket, hogy készítsenek intézkedési tervet, ezzel kapcsolatban.
A mérési eredményt úgy kell kezelni, hogy mindenképpen meg kell nézni a családi
háttérindexet, hogy a gyerekek milyen körülményekből érkeznek, erre Hajdúnánáson
nyomatékosan oda kell figyelni.
Az úszásoktatással kapcsolatban Tóth Imre igazgató úr tud válaszokat adni.
Az ingyenes tankönyv tekintetében elmondta, hogy minden elsős gyerek tavaly és
ebben a tanévben is új könyveket kaptak. Véleménye szerint ez nagyon fontos a
gyerekek számára.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, a kompetenciamérés eredményével kapcsolatban,
hogy csak a matematika tantárgy tekintetében van olyan eredmény, ami eléri az
országos átlagot, a többi tantárgy tekintetében nincs ilyen eredmény. Az intézkedési
tervben célkitűzésük, hogy az országos eredményeket elérjék.
Az úszásoktatással kapcsolatban elmondta, hogy az évben már nem tudják heti egy
alkalommal biztosítani.
Csiszár Imre alpolgármester úr a kompetenciaméréssel kapcsolatban elmondta,
hogy a Debreceni Egyetemmel kötött megállapodás során lehet javítani ezeken az
eredményeken, hiszen ezt a megállapodást az általános iskolákra is szeretnénk
kiterjeszteni.
Dr. Éles András képviselő úr véleménye szerint az áttanítás problémája közrejátszik
ebben az eredményben és közrejátszik az a gondolat is, hogy Budapestről mondják
meg, hogyan kell oktatni Hajdúnánáson. Az iskolák akkor voltak jó helyzetben,
amikor a város mondta, meg hogy kell üzemeltetni az iskolát. Ez az oktatás már nem
az az oktatás, amiről nekünk elképzelésünk van. Fejlesztik az oktatókat, és mégis
rosszabbak az eredmények.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy az áttanítás nagyon hasznos, hiszen nagyon
sok tantárgy esetében csak így tudják megoldani azt, hogy szakos nevelők tanítsák a
gyerekeket. Ott ahol egy-egy tantárgyban kevés óraszám van nem biztos, hogy
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megoldható lenne a tanítás, ha nem lenne áttanítás. Az iskolák összevonását pozitívnak
tekinti nagyon sok tekintetben. 2011. óta olyan munkaközösségek működnek a
városban, ahol azonos tantárgyakat tanító kollégák dolgoznak együtt és így sokkal
hatékonyabb a szakmai ismeret átadás.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, amikor a gimnáziumról beszélgettek, hogy
szerencsés az a helyzet az iskolák tekintetében, hogy a KLIK olyan kezekben van,
amilyenben jelenleg is van. Köszöni a választ a tankönyvekről. Kifejezetten örül
annak, hogy új könyvet kapnak a gyerekek.
Az egész rendszer működésében viszont azt nem érti, hogy ugye egy iskola van, de
minden tagintézménynek van egy specialitása, amit emelt szinten tanulhatnak a
gyerekek, ez azt a helyzetet teremti, hogy ha egy gyerek emelt szinten akarja tanulni a
matematikát, vagy az idegen nyelvet, akkor át kell mennie egy másik intézménybe.
Várja az egységesítéstől, hogy legyen rugalmasabb és igazodjanak a
gyereklétszámhoz.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta,
A kompetenciaméréssel kapcsolatban elmondta, hogy a
része ennek, emellett nagyon sok összetevője van.
szolgálhatnak, hogy a gyerek lássa, hogy önmagához
képessége.

hogy köszöni a beszámolót.
hátrányos helyzet csak egy
Ezek a mérések arra is
képest hogyan változott a

Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy a KLIK maga és a szakmai
teljesítmény nem biztos, hogy szoros összefüggésben van. Ami nem elhanyagolandó,
hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a felzárkóztatás sikeres legyen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr az a meggyőződése, hogy Hajdúnánás
városában van arra lehetőség, hogy ezek a kompetenciamérési adatok változzanak.
Véleménye szerint ehhez minden eszköz rendelkezésre áll.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy igyekeznek minden elsős diáknak új
könyveket adni, és a munkatankönyvekbe a gyerekek írhatnak is. Az óraszámokkal
kapcsolatban, elmondta, hogy nem tudják garantálni, hogy minden intézményben
minden speciális formát tudnak oktatni, de ha egy intézményben összejön a megfelelő
létszám egy tantárgy tekintetében, akkor részükre tudják biztosítani annak az emelt
szintű oktatását.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy véleménye szerint a pedagógusoknak a
legkevesebb idejük az oktatásra van. Egy fekete pontot adna igazgató úrnak azért,
hogy ő ezt nem így gondolja. Az oktatásba minden kormány belerúgott. Nem tudja,
miért szükséges a helyi tantervbe beletenni azt, hogy ki kell menni a diákoknak a
Kendereskertbe vagy a Balázstelki iskolába, ennek ellenére úgy gondolja, hogy a
beszámoló korrekt.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy egy beszámoló nem
lehet tökéletes, természetesen vannak benne negatívumok és pozitívumok is.
Ennek megfelelően néhány sort idézett a beszámolóból.
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Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy nem csak a kompetenciamérésről szól az élet.
Szeretné megköszönni a tankerületnek, hogy a saját munkájuk mellett nagyon sok
plusz munkát is végeznek, amivel segítik az iskola működését.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat. Véleménye szerint
nagyon fontos lehet a Debreceni Egyetemmel való együttműködés a kompetenciaszint
javítása érdekében.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a tájékoztató határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási
Tankerülete által a köznevelési alapfeladatok ellátásával kapcsolatos tájékoztató
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
208/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Éles Béláné, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1.) igazgatójának a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási
Tankerületének 2014-2015. közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóját megismerte, és azt
elfogadja.
Felelős:
Határidő: -

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Református
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének
(4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.) 2015. január-június között végzett
tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette a beszámolót, majd megkérdezte,
hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen, Füvészkert utca 4.) 2015. január-június
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között végzett tevékenységéről szóló beszámoló határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
209/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen,
Füvészkert utca 4.) 2015. január-június között, a Hajdúnánási Óvodában (4080
Hajdúnánás, Magyar utca 104.) végzett tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és
azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy Radványi Csaba, a Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye vezetőjének értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előterjesztés

a

Helyi

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Program áttekintésre került, melyet számos ponton módosítani
szükséges az időközben rendelkezésre álló adattáblák frissítése, jogszabályi
módosulások, továbbá intézményi keretrendszer változásai miatt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság is
tárgyalta és az az álláspontja, hogy ennek az elkészítésében vegyenek részt azok, akik
a szociális rendeletet is létre hozták.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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210/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város Helyi Esélyegyenlőségi
Programját a 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésében foglaltak szerint
áttekintette, és az időközben bekövetkezett változások miatt annak felülvizsgálatát és
aktualizálását határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosításához, és annak
ismételt elfogadásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 31.
– a Helyi Esélyegyenlőségi Program átdolgozására
2015. augusztus 10.
– a módosított Helyi Esélyegyenlőségi Program
elfogadására

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánási
Vendégnyilvántartó Rendszer szoftver fejlesztésére és bevezetésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés. Ezután köszöntötte Herperger Babettet az EMKA Kft. ügyvezetőjét.
Herperger Babett az EMKA Kft. ügyvezetője elmondta, hogy egy prezentációval
készült, ami alapján megalapozottabb döntést tudnak majd hozni a képviselő-testület
tagjai, ezután bemutatta a prezentációt.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy Hajdúnánáson egy évben hány
vendégéjszaka van, és mennyi az egy időben rendelkezésre álló szálláshely.
Ötvös Attila képviselő úr megkérdezte, hogy ez a vállalkozók számára kerül-e
valamibe.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy a helyi vállalkozók ebbe
befektetnének-e.
Herperger Babett az EMKA Kft. ügyvezetője a szállásadó vállalkozókkal már
találkozott ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Igazából ez egy pályázat keretében
kezdődött el és a helyi szállásadó vállalkozók nagy örömmel fogadták ezt. Nagyon
várják már, hogy megvalósuljon a projekt. Ma egy szállásadó vállalkozónak két
kötelező nyilvántartási rendszere van, ezzel a rendszerrel terheket kívánnak levenni
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róluk. Másfél évig ingyenes a szállásadó vállalkozóknak ez a szoftverhasználat,
viszont akik utána csatlakoznak nekik már lesz egy jelképes összeg a csatlakozáshoz.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nagyra tartja azt, hogy Polgármester úr
elkötelezte magát ahhoz a céghez, amelynek a képviseletében Ön is megjelent.
Megütötte a fülét az, hogy volt egy olyan pályázat, amelynek az eredménye az volt,
hogy a pályázatot a cég egészítse ki valamivel és ennek eredményeként jött létre ez a
szoftver. Megkérdezte, hogy most ez egy egyszeri megbízás, vagy ez egy régi pályázat
eredménye.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy már volt módja találkozni egy
hasonló rendszerrel egy nagyobb városban. Véleménye szerint ezt a rendszert a
későbbi őszi időszakban is tudják használni a vállalkozók. Egy aggodalma van csak az,
hogy a papír alapú és az elektronikus rendszer keveredni fog ez által. Véleménye
szerint csak elektronikus formában kellene működni ennek.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy arról az oldalról megközelítve, hogy ez
egy szűk vállalkozói kört fed le, amihez több millió forintos támogatást adunk nem
szerencsés, viszont kettős érzése van ezzel kapcsolatban, mert ez akár jó is lehet a
városnak olyan szempontból, hogy ez által nőni fog a város turisztikai forgalma.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Turisztikai fejlesztési pályázat
most nem tud megvalósulni. Ez az előterjesztés azért került ide, mert véleménye
szerint ezt a részt érdemes lenne kimenteni a pályázatból, hogy legalább ez a területe
megvalósulhasson. Véleménye szerint jelentős változáson ment át Hajdúnánás
turisztikai területe. A hajdúnánási fürdő a megyében a harmadik legjobb fürdőnek
minősíthető.
Dr. Éles András képviselő úr javasolta, hogy nyilvánítsák ki azt, hogy ennek a
szoftvernek a megvalósulását támogatják, és pályázati pénzből kívánják megvalósítani.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy úgy gondolja, hogy ez a felvetés
támogatható. Azt kell végiggondolni, hogy a képviselő-testület ezt támogatja-e vagy
sem.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy látja a rendszerben a lehetőséget. Ez egy
nagyon jó marketing rendszer lehetne a város számára.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a Polgármester úr szavai győzték meg.
Megígérték, hogy a szállásadóknak is támogatást nyújtanak. Véleménye szerint sokkal
jobb lett volna, ha a pályázat megvalósul.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy ő úgy gondolja, hogy ha több vendég tölt el
napokat itt Hajdúnánáson, akkor az a többi vállalkozónak is jó lesz és nem csak a
szállásadó vállalkozóknak.
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Herperger Babett az EMKA Kft. ügyvezetője elmondta, hogy számukra mindig
különleges, ha Hajdúnánáson dolgozhatnak. Mindig arra törekednek, hogy valami
innovációt hozzanak létre.
Céljuk a városmarketing fellendítése, és reméli, hogy a város látni fogja ennek a
hasznát.
A szállásadó vállalkozókkal kapcsolatban elmondta, hogy az a céljuk, hogy olyan
eredményt érjenek el, mint a Nánási Portékával kapcsolatban.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el Dr. Éles András módosító
javaslatával kapcsolatban.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a módosító javaslatot, mely szerint a képviselő-testület nyilvánítsa
ki azon szándékát, hogy a szoftver létrejöttét támogatja és azt pályázati pénzből
kívánja megvalósítani 2 igen (Bódi Judit, Dr. Éles András), 3 nem (Ötvös Attila,
Kovács Zsolt, Szólláth Tibor) 3 tartózkodás (Dr. Juhász Endre, Nagyné Juhász
Krisztina, Tóth Imre) 2 képviselő nem vett részt a szavazásban nem fogadta el.
Ezután Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Vendégnyilvántartó Rendszer szoftver fejlesztésére
és bevezetésére vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazat,
1 tartózkodás (Dr. Éles András) mellett elfogadta.
211/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a
ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú pályázat elkészítése során betervezett
HAjdúnánási VEndégnyilvántartó Rendszer szoftver fejlesztését és bevezetését
1.500.000,- Ft + áfa összeg erejéig, azzal hogy a szoftver Hajdúnánás Városi
Önkormányzat tulajdonába kerüljön.
A szoftver fejlesztéséhez és bevezetéséhez szükséges 1.500.000,- Ft + áfa összeget, a
képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2015. évi általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert a szoftver fejlesztéséhez és bevezetéséhez szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Óvoda pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

448

Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
212/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúnánási Óvoda
pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről szóló előterjesztést és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő:

-

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) létszámának meghatározásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta az előterjesztést, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyző arra kéri a képviselő testületet, hogy azzal a módosítással
fogadja el a határozati javaslatot, hogy a döntésnek megfelelően a költségvetés
módosításra kerüljön, és ez szerepeljen a határozatban.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően, figyelembe véve jegyző úr módosító javaslatát is.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
létszámának meghatározásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott
módosítással együtt - 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

213/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. szeptember
1. napjától az engedélyezett létszámkeretet 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő
pedagógiai asszisztens álláshellyel csökkenti.
A fentiek végrehajtása után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskerete 2015.
szeptember 1. napjától: 68 fő.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a létszámkeret módosulása kerüljön figyelembe
vételre az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati
Rendelet soron következő módosításakor.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézményvezetőjének értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.)
alapszabályának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta kiegészítéssel.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy
Dr. Kiss Imre jegyző úr jelezte felé, hogy a határozati javaslatot szükséges kiegészíteni
a Polgármester és az alapszabály vonatkozásában felhatalmazó rendelkezéssel,
valamint, hogy az alapszabályba kerüljön bele az a rendelkezés, mely szerint az
egyesület tagjai kijelentik, hogy a jelen alapszabály módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét a tagok képviselői megfelelő felhatalmazás alapján írják
alá.
Ez után megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte Dr. Kiss Imre jegyző úrtól, hogy amire
említést tett, hogy milyen záradékot vár el a törvényszék azt nem tartja-e fontosnak.
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Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, hogy nem tudja, milyen záradékról van szó, mivel ő
nem kapott semmit képviselő úrtól, pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén szó
volt arról, hogy megküldi.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a törvényszék elvárja, hogy a
módosított okirattal kapcsolatban olyan záradék kerüljön, hogy az alapító okiratnak
milyen pontját módosítják. Ezeket tételesen fel kell tüntetni.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, hogy ez egy egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően az elhangzott felhatalmazó rendelkezés kiegészítéssel együtt.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesülete (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) alapszabályának módosításáról szóló előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
214/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúkerületi Hajdúvárosok
Egyesülete (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1. szám) alapszabályának
módosítását megismerte és azt a módosításokkal együtt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon, és felhatalmazza az alapszabály, illetve annak bíróság által a változásbejegyzési eljárásban előírt esetleges további módosításainak aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Segítséggel Élők Alapítványával (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9. szám) ellátási
szerződés megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális Bizottság
az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Segítséggel Élők Alapítványával (4080 Hajdúnánás, Bethlen G.
krt. 7-9. szám) ellátási szerződés megkötéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát
9 igen szavazattal, 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
215/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a Segítséggel Élők Alapítványával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 120. §-ában foglaltak alapján 2015. július 1-jétől határozatlan időre
ellátási szerződést köt, 7 fő férőhelyszám biztosítására, fogyatékos személyek ápolástgondozást nyújtó bentlakásos intézményében.
Felkéri a polgármestert a szerződés aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30. – a szerződés megkötésére

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
Ezt követően Szólláth Tibor polgármester úr szünetet rendelt el.
(12,10 órakor a szünetet követően, a képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját.)
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
,,Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének
bővítése és korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel megkötendő konzorciumi megállapodásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a
képviselők számára azok a pontos címek, utca nevek kiküldésre kerületek, amelyek
bevonásra kerülhetnek. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy szeretné, ha közölnék a lakókkal, hogy
azokon a helyeken, ahol technikai okok miatt nem lehet csatornát bevezetni technikai
okok miatt ott a lakóknak nem kell talajterhelési díjat fizetni.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy természetesen, ahol nem lehet
bevezetni technikai okok miatt a szennyvízcsatornát, ott nem kell díjat fizetni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a ,,Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítása
érdekében a nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft-vel megkötendő
konzorciumi megállapodásról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
216/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014-2020. programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló
339/2014. (XII. 19.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív program keretében a szennyvízelvezetési és -tisztítási
program megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására, és arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely
releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja és aláírja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
aláírásával a 2. pontban megnevezett Tagok konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-2.2.2
azonosítószámú felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a
támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel
megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése.
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban: Tagok) az alább felsorolt szervezetek, amely
szervezetek az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok)
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás
keretei között részt vállalnak:
Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
01-09-170224
24290188-2-41
Nagypál Sándor ügyvezető

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4081 Hajdúnánás, Pf: 107
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
728340

Szervezet neve:
Postacím:
Székhely:
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):
Adószám:
Aláírásra jogosult képviselője:

Hajdúdorog Város Önkormányzata
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.
728526

15728348-2-09
Szólláth Tibor Zoltán polgármester

15728520-2-09
Csige Tamás polgármester
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3. A konzorcium vezetője (a továbbiakban: Konzorciumvezető) az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a
hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló
339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet]
szerint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy helyettük
és nevükben a támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során
teljes felhatalmazással eljárva a konzorciumot képviselje.
5. a.) Tagok a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
felhatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy
] helyettük és nevükben a támogatási kérelem benyújtásához szükséges kérdésekben eljárjon,
illetve a szükséges nyilatkozatokat megtegye;
] Támogatóval a támogatási szerződést megkösse;
] helyettük és nevükben a projekt-előkészítéshez kapcsolódó beszerzéseket, közbeszerzési
eljárásokat lefolytassa, a projekt-előkészítés feladatait megvalósítsa,
] döntsön a projekt(ek) végleges struktúrájáról és a támogatási kérelmet ennek megfelelően
nyújtsa be, a támogatási szerződést ennek megfelelően kösse meg, valamint módosítsa,
amennyiben az szükséges.
b.) Konzorciumvezető vállalja, hogy a fentiek vonatkozásában folyamatosan tájékoztatja a
Tagokat.
6. Tagok vállalják, hogy a projekt-előkészítés kapcsán a Konzorciumvezetővel és annak
iránymutatása alapján együttműködnek, elszámolási, beszámolási és adatszolgáltatási
kötelezettségüknek a megadott határidőben eleget tesznek, és a támogatás felhasználásával a
beruházásra vonatkozó elkészült dokumentációt és iratanyagokat – ha rendelkezésre áll
elektronikus, szerkeszthető formában is – teljes körűen átadják a Konzorciumvezetőnek.
7. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben, valamint az 1. pontban meghatározott cél
megvalósítására vonatkozó jogszabályokban - különös tekintettel a 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendeletben valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben - foglaltakat megismerik.
8. Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén együttműködési
megállapodást kötnek a projekt megvalósítására a támogatási döntésben foglalt tartalommal.
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9. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
10. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban,
illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást
kötnek.
11. Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

..............................................
Nagypál Sándor
ügyvezető
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft.
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

..............................................
Szólláth Tibor Zoltán
polgármester
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

konzorciumi tag
..............................................
Csige Tamás
polgármester
Hajdúdorog Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
……………………………

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
,,Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének
bővítése és korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítása érdekében a MÁV Magyar
Államvasutak Zrt-vel megkötendő megállapodásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a ,,Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és
szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” tárgyú projekt megvalósítása
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érdekében a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel megkötendő megállapodásról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
217/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás-Hajdúdorog
szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése” tárgyú,
KEOP-7.1.0/11-2013-0019 azonosítószámú fejlesztés kapcsán érintett, a Magyar Állam
tulajdonában és a MÁV Zrt. ingatlan-nyilvántartás szerinti kezelésében álló 0857, 5376,
701, 0205/2, 0257, 6388 hrsz-ú ingatlanok használatának szabályozása és a vízilétesítmény
tulajdonjogának meghatározása érdekében megállapodást köt a MÁV Magyar
Államvasutak Zrt-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.)
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Juhász Endre László alpolgármestert, hogy a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselőjeként a MÁV Zrt. szervezetei által
jóváhagyott – esetlegesen módosított – megállapodást aláírja, amennyiben az nem érinti
hátrányosabban az önkormányzatot az előterjesztéshez mellékelt megállapodás-tervezetben
rögzítetteknél.
Felelős:
Dr. Juhász Endre László alpolgármester
Határidő: 2015. július 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
,,Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című, ÉAOP5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú pályázat keretében megvalósult gazdasági
szolgáltatóház és sporttelep gyalogos bejárat épületek feltüntetéséhez tulajdonosi
hozzájárulások megadására és szerződések megkötésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatának I., II. pontjait illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a ,,Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú pályázat keretében
megvalósult gazdasági szolgáltatóház és sporttelep gyalogos bejárat épületek
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feltüntetéséhez tulajdonosi hozzájárulások megadására és szerződések megkötésére
vonatkozó előterjesztés határozati javaslatának I., II. pontjait 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
218/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Hajdúnánás 5381/1 hrsz.ú, összesen 34346 m2 területű „Kivett közterület” megnevezésű belterületi ingatlanra a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014, „Hajdúnánási
Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című
pályázat keretében
megvalósított „gazdasági szolgáltatóház” épület feltüntetéséhez és az épület 5381/1/A
külön helyrajzi szám alatt, 1/1 tulajdoni hányad arányban saját javára bejegyeztesse.
A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat és
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a „gazdasági szolgáltatóház” épület alatt található
földterületre ingyenes földhasználati jogot alapítson.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse, valamint felhatalmazza az
előterjesztéshez mellékelt épületfeltüntetési és földhasználati szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.
219/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Hajdúnánás 5384 hrsz.-ú,
összesen 55928 m2 területű „Kivett sporttelep” megnevezésű belterületi ingatlanra a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014, „Hajdúnánási
Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című
pályázat keretében
megvalósított „sporttelep gyalogos főbejárat” épület feltüntetéséhez és az épület 5384/A
külön helyrajzi szám alatt, 1/1 tulajdoni hányad arányban saját javára bejegyeztesse.
A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat és
a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a „sporttelep gyalogos főbejárat” épület alatt
található földterületre ingyenes földhasználati jogot alapítson.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse, valamint felhatalmazza az
előterjesztéshez mellékelt épületfeltüntetési és földhasználati szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az ,,Élővízi
attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-20120099 azonosító számú pályázat keretében megvalósítani kívánt Interaktív
szolgáltatóház rendeltetésű épületre vonatkozó haszonkölcsön szerződés
megszüntetésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ,,Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében”
című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú pályázat keretében
megvalósítani kívánt Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épületre vonatkozó
haszonkölcsön szerződés megszüntetésére vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
220/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Élővízi
attrakció Hajdúnánáson a XXI. Század tükrében” című, ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099
azonosító számú pályázat keretében az Interaktív szolgáltatóház rendeltetésű épület
megvalósítása és fenntartása, valamint aktiválása kapcsán a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft-vel Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő,
5397/19. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 22. szám alatti, „kivett kemping és erdő”
művelési ágú ingatlanra vonatkozó 2015. január 30. napján létrejött 3229-1/2015.
iktatószámú haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni 2015.
július 01. napjával.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.) értesítse, valamint felhatalmazza az
előterjesztéshez mellékelt haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 10/2015.
(I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatának A) változatát javasolta elfogadásra.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatának A) változatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 10/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatának A) változatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
221/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 10/2015.
(I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatának I. pontja az alábbiakra módosul:
„I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 0969/6 helyrajzi számú, „kivett
mocsár” művelési ágú ingatlan kivett „horgásztó” művelési ággá történő
megváltoztatásához hozzájárul.”

A 10/2015. (I. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat többi része változatlan tartalommal
hatályban marad.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0121
azonosító
számú
pályázathoz
kapcsolódó
,,Rendezvényszervezés, tanácsadás, disszemináció” tárgyú hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatának A), B), C) pontjait illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0121 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódó ,,Rendezvényszervezés, tanácsadás, disszemináció” tárgyú hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára vonatkozó előterjesztés
határozati javaslatának A), B), C) pontjait 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
222/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló Bizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a
„Rendezvényszervezés, tanácsadás, disszemináció” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A.) Az Agenda Projektház Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Kft. ajánlata
érvényes.
B.) A „Rendezvényszervezés, tanácsadás, disszemináció” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
C.) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé az Agenda Projektház
Oktatási, Tanácsadó és Projektmenedzsment Kft.-t (1158 Budapest, Drégelyvár utca
7. 6. em. 38.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati
felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak.
Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a szolgáltatás megrendelésére
nyújtott támogatás nettó 12.224.000,- Ft-os keretén belül van.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint felhatalmazza,
hogy az eljárás nyertesével a szerződést megkösse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 25. - az ajánlattevő értesítése a döntésről
2015. július 06. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására és
rendkívüli szociális támogatására igény benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására és rendkívüli szociális támogatására igény benyújtására
vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
223/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III.4. pont
szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására
és rendkívüli szociális támogatásra igényt nyújt be.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igények benyújtásáról.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. augusztus 15. - a rendkívüli szociális támogatási igény benyújtására
2015. szeptember 30. - a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási
igény benyújtására

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés nyári igazgatási
szünet elrendelésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a nyári igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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224/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Hajdúnánási Kirendeltségére vonatkozóan
2015. július 27-től 2015. augusztus 08-ig igazgatási szünetet rendel el.
Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és
feladatellátás, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a
folyamatos feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2015. július 15. - lakosság tájékoztatására
folyamatos
- feladatellátás biztosítása

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a 18.) napirendi pont esetében a
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntést név szerinti szavazással kell
elfogadni. Erre a napirendi pont tárgyalásánál nem került sor, ezért kéri a képviselőtestület tagjait a név szerinti szavazásra.
Dr. Kiss Imre jegyző név szerinti szavazást vezényelt le.
Kovács Zsolt igen
Ötvös Attila igen
Papp Gáborné igen
Tóth Imre igen
Buczkó József igen
Nagyné Juhász Krisztina igen
Bódi Judit igen
Dr. Éles András igen
Szólláth Tibor igen
Dr. Juhász Endre igen
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdálkodásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Projekt-végrehajtási Főosztályának (1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. I. em.)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdálkodásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság Projekt-végrehajtási Főosztályának (1086 Budapest,
Szeszgyár u. 4. I. em.) kérelméről szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
225/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) bekezdésének b) ba) pontja alapján úgy határoz, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztériummal (1051 József Nádor tér 2-4. szám), valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatallal (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám)az önkormányzat tulajdonát képező
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti ingatlan bérbeadására 2014. december 22.
napján kötött bérleti szerződést meghosszabbítja 2015. július 30-ig, továbbá a bérleti
szerződéshez kapcsolódóan a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal üzemeltetési
szerződést köt az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20.szám
alatti ingatlan vonatkozásában.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a szerződések aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2014.
évi szociális nyári gyermekétkeztetés és nyári napközi felügyelet biztosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy mivel ez az előterjesztés csak az
általános iskolás gyerekekre vonatkozik, nem kellene-e ezt az óvodásokra is
kiszélesíteni.
Berkes Anikó igazgató elmondta, hogy a teljes nyári időszakra vonatkozóan van
óvodai ügyelet. Július hónapban a Kasza utcai óvoda, augusztus hónapban pedig a
Nikodémusz utcai óvoda tart ügyeletet.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy Tedejen gyerekmegőrző van és a
gyerekmegőrző esetében szerettük volna, hogy megkapják azt a támogatást a
gyerekek, amit megkapnak év közben is, de azt a választ kaptuk, hogy miután abban a
hónapban nincs óvoda így nem kaphatják meg a gyerekek a támogatást.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés és nyári napközi
felügyelet biztosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
226/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskolás korú gyermekek
nyári napközi gyermekfelügyeletét az előzetes igények alapján átlagosan 111 fő számára,
négy csoportban biztosítja 2015. június 16. és 2015. augusztus 14. között a Bocskai István
Általános Iskola Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám alatti egységében.
A képviselő-testület a gyermekek nyári napközi megszervezéséhez kapcsolódóan az alábbi
forrásokat biztosítja:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő napközis gyermekek
részére az ingyenes ebéd pályázati úton történő biztosítása mellett a tízórai és
uzsonna térítésmentességéhez maximum 450.000,- Ft összeg biztosításáról határoz,
melynek forrása az önkormányzat 2015. évi általános tartalék kerete;
sport és egyéb foglalkozásokhoz kapcsolódóan sportszerek és egyéb
anyagbeszerzésre, továbbá útiköltségre összesen 200.000,- Ft keretösszeget biztosít
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka terhére;
Felkéri a polgármestert, hogy a nyári napközi gyermekfelügyelet megszervezéséről a fenti
keretösszeg felhasználásával gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 16. - 2015. augusztus 14-ig

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

465

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a
Családok Otthonteremtési Támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
Egészségügyi és Szociális; Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette a tájékoztatót. Megkérdezte, hogy
a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt a tájékoztató határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Családok Otthonteremtési Támogatásáról szóló tájékoztató
határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Ötvös Attila) nem vett részt a
szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
227/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakásépítési támogatásról szóló
256/2011. (XII. 06.) Kormányrendelet alapján a családok otthonteremtési kedvezményéről
szóló tájékoztatást megismerte és elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a családok otthonteremtési kedvezményéről a lakásvásárlásra
jogosult önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek tájékoztatásáról gondoskodjon,
valamint városi médiában hívja fel a lakosság figyelmét a kedvezmény lehetőségéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás Dorogi u. 2. szám) ajánlatához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen
szavazattal javasolja elfogadni az előterjesztés határozati javaslatát, úgy, hogy közös
megegyezéssel történő megszüntetést és a jelzálog megszüntetését javasolja, azzal a
feltétellel, hogy 25 millió forint kártérítést fizessen meg a Kft.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy ez az összeg a Városfejlesztési
Bizottságon is elhangzott, de a bizottság véleménye szerint a Kft. és az Önkormányzat
között egy kompromisszum megkötése is lehetséges azzal, hogy nem konkrét összeg
megfizetését várják el, hanem valamilyen más kártérítési formát.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy az előterjesztéshez mellékelt
megállapodáshoz képest jelentős mértékű zárt ülési anyag van ehhez az
előterjesztéshez. Elmondta, hogy volt szerencséje megismerni a 2008 év júniusában
kelt előterjesztést, amely egy féloldalas tájékoztatás, hiszen nem lehet tudni mi
hangzott el azon a testületi ülésen, amelyen a 67/2008-as határozat született.
Véleménye szerint ebben nem az ő felelősségét lehet megállapítani, hiszen az akkori
tárgyalásokat Szólláth Tibor, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke és az akkori
alpolgármester Oláh Miklós folytatták le, illetve az előterjesztést az akkori aljegyző
Dr. Kiss Imre készítette.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy személyes érintettsége nincs az ügyben, de
képviselő úr jól tudja, hogy a Hivatali munkaszervezet 2008-ban, hogy működött.
Előkészítőként volt feltüntetve a nevem.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ha képviselő úr nem feszegeti ezt a
témát, akkor ő eltekintett volna ettől. Azt a döbbenetes dolgot, ami a Városfejlesztési
Bizottságon hangzott el, hogy a szerződésben lévő 80 millió forintot az akkori
aljegyző csempészte bele, ő a jegyző úr helyében perrel élne ezzel szemben.
Az az ingatlan, amiről most beszélünk önkormányzati ingatlan volt. Volt ott egy
nyugdíjas rendőr, akinek egy töredéknyi ingatlan tulajdona volt. Egy helyi vállalkozó
megvásárolta ezt az ingatlant úgy, hogy az önkormányzat nem élhetett az elővásárlási
jogával.
Kállai Sándor egykori képviselő megkereste azzal, hogy megkereste a vállalkozó és
azt mondta, hogy tulajdonostársként mindent el fog követni annak érdekében, hogy azt
az ingatlant megvegye, akkor arról volt szó, hogy ott felépül egy társasház, és
lakóépületként értékesítik majd, mindezt úgy, hogy a Bocskai utcán lévő ingatlanokat
cserélték be. 2008-ban a gazdasági válság miatt nem tudta megépíteni a vállalkozó,
így a képviselő-testület felé kérelemmel fordult, hogy adjanak haladékot az ingatlan
megépítésére. A mostani kérelem, pedig arról szól, hogy nem kívánja megépíteni és ki
szeretné vásárolni azt a kötelezettségét, hogy ezt meg kelljen építenie.
Sikerült egy olyan szerződést kötni, amely alapján már a vállalkozó nevén van az
ingatlan.
Véleménye szerint a képviselő-testület felelőssége az, hogy elszámoljon ezzel a
szerződéssel.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy Polgármester úr sugallatait olyannak
tekinti, mint ő maga. Az akkori előterjesztés úgy kezdődik, hogy a pénzügyi bizottság
elnöke a 143/2007-es határozattal döntést hozott arról, hogy a képviselő-testület
szeptemberben foglalkozzon a Hajdúnánás, Bocskai utca 2. szám alatti ingatlan
kérdésével, ezt nem a polgármester kezdeményezte, hanem Szólláth Tibor. A
képviselő-testület hozott egy határozatot, hogy a 22 lakásos lakóépületről szóló
előterjesztést megismerte és a döntést októberben hozza meg. Októberben hozták a
döntést a lakásépítési program indításának szándékáról. Ez után Oláh Miklós
alpolgármester Szólláth Tibort bízta meg, hogy folytasson tárgyalásokat a
Nyak-Ép Kft-vel, majd zárt ülés keretében beszámoltak a tárgyalások eredményeiről
és a szerződésben 80 millió forintban állapították meg a felek a megjelölt ingatlanok
együttes forgalmi értékét. Ezek után azt mondani, hogy valaki valakivel valamilyen
módon isteni sugallatot keres, azt máshol kell keresni. Látszik, hogy 2008-ban történt
ez a szerződéskötés és azóta, nem boldogulnak vele, és úgy tűnik egyetlen megoldás
van, el kell menni a bíróságra és nézzék meg kinek van igaza. Ha úgy gondolják, hogy
más jellegű bírósági tárgyalást is akarnak kezdeményezni, tegyék meg.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint nagyon fontos,
hogy az önkormányzat tisztában legyen azzal, hogy nem élt az elővásárlás jogával. A
vita arról szól, hogy elegendő-e az az összeg, amit felajánlott ahhoz, hogy kivásárolja
magát a kötelezettsége alól a Kft. Véleménye szerint, amit a két bizottság
megfogalmazott az megfelelő lehet arra, hogy ebből a szerződésből a vállalkozót
kiengedjük.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy a feladatuk az, hogy az annak idején
megkötött megállapodást betartassák.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy valótlan állítás az, amit korábban
megfogalmazott, hogy azt a 80 milliót az akkori aljegyző csempészte volna be.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az értékkülönbözet tekintetében kell
megegyezésre jutnia a képviselő-testületnek és valamilyen javaslattal élnie.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ez a 80 millió forint, azért lett
meghatározva, mert ez akkor már magában foglalta azt a bizonyos terhet is, hogy
kizárólag csak lakóépületet építhet a vállalkozó. Véleménye szerint, lehet, hogy a
bíróság elé kell, hogy vigyék ezt az ügyet. A pénzügyi bizottság javaslata
megfontolandó, hiszen ez egy bírósági tárgyaláson kívüli megegyezés lenne.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás Dorogi u. 2. szám)
ajánlatáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat, 1 tartózkodás
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mellett (Papp Gáborné), és 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
228/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a NYAK-ÉP Kft. (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) ajánlatát megismerve úgy határoz, hogy a NYAK-ÉP
Építőipari Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) és Hajdúnánás Városi
Önkormányzat között 207-2/2008. számmal létrejött megállapodás, valamint az annak
módosítására létrejött 4731-2/2010. számú megállapodás-kiegészítés közös megegyezéssel
történő megszüntetését kezdeményezi.
A szerződés megszüntetésében kiköti, hogy a NYAK-ÉP Kft. általi 25.000.000,-Ft + ÁFA
kártérítés megfizetése esetén Hajdúnánás Városi Önkormányzat hozzájárul a Nyakas
Gábor és Nyakasné Berencsi Magdolna 4080 Hajdúnánás, Kálvin u. 4. szám alatti lakosok
1/2-1/2 tulajdonában lévő hajdúnánási 4861/A/52. és 4861/A/33 helyrajzi számú
ingatlanok tulajdoni lapjára Hajdúnánás Városi Önkormányzat javára bejegyzett jelzálog
törléséhez.
Felkéri a polgármestert, hogy a NYAK-ÉP Kft. értesítéséről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a megállapodás megszüntetés, illetve a jelzálog törléséhez szükséges
ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 31.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt a módosító bizottsági
javaslattal kapcsolatban, amely azt tartalmazta, hogy munkával lehessen kiváltani ezt a
kártérítési összeget.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a bizottsági javaslatot, mely szerint munkával lehet kiváltani a
kártérítési összeget 0 igen szavazat, 4 nem (Papp Gáborné, Bódi Judit, Kovács Zsolt,
Szólláth Tibor), 5 tartózkodás (Tóth Imre, Buczkó József, Ötvös Attila, Dr. Juhász
Endre, Nagyné Juhász Krisztina) mellett és 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett
részt a szavazásban nem fogadta el.
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Dombrádi
Gábor (4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Kiegészítésként
elmondta, hogy van egy olyan tó, amelynek 3 tulajdonosa van. A Bocskai
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Horgászegyesület, Hajdúnánás Város Önkormányzat és Dombrádi Gábor. Dombrádi
Gábor felajánlotta, hogy az általa birtokolt tavat vásárolja meg az önkormányzat és a
tó körül lévő legelőt cserélje el. Véleménye szerint aránytalan a csere. Javasolja, hogy
nézzék meg, hogy a szolgalmi jog tekintetében az a föld használható-e és kell-e
megvásárolni a tulajdonrészét a hármas tulajdonban, illetve, hogy az a tó, amiben az
önkormányzatnak is része van szükséges-e az önkormányzat számára.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy hogy szerezhetett tulajdonjogot
Hajdúnánás Önkormányzatával szemben ez a személy és miért nem élt Hajdúnánás
Önkormányzata az elővásárlási jogával.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Hajdú Tégla Kft. volt az, aki eladta
az ingatlant.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ne kezdjen el magyarázkodni
Polgármester úr. Az Önkormányzatot minden esetben elővásárlási jog illeti meg
minden olyan esetben, amikor az elővásárlási jog fennáll. A Hajdú Tégla Kft-nek be
kellett jelentenie az eladást az önkormányzat felé.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy társasházat, termőföldet, külterületi és
belterületi ingatlanokat hasonlítunk össze. Nem minden esetben illeti meg elővásárlási
jog az Önkormányzatot. Ebben az esetben ráadásul nem termőföldről, hanem egyéb
kivett területről beszélünk, ami kifüggesztésre egyébként sem köteles.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy jegyző úr kijelenti, hogy itt nem volt
Hajdúnánás Város Önkormányzatának elővásárlási joga.
Dr. Kiss Imre jegyző úr válaszában elmondta, hogy igen.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Dombrádi Gábor (4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 66.
szám) kérelméről szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
229/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati rendelet
10. § (1) bekezdésének a) pontja alapján úgy határoz, hogy Dombrádi Gábor 4440
Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 66. szám alatti lakos ajánlatát a téglagyári tavak
ingatlanrendezése tekintetében nem fogadja el, a területcsere pontosításához további
egyeztetést tart szükségesnek a megkereséssel kapcsolatban az alábbi szempontok
figyelembevételével:
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− költségek viselése
− az önkormányzat tulajdonában lévő V. tó megközelítését biztosítani szükséges
− 5399 hrsz-ú ingatlanon telepített erdő a területcserét követően is maradjon az
önkormányzat tulajdonában
Felkéri a polgármestert, hogy Dombrádi Gábor 4440 Tiszavasvári, Bajcsy-Zsilinszky u. 66.
szám alatti lakos értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza az egyeztetések
lefolytatására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 31.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Murvai
Adrienn (4080 Hajdúnánás, Pacsirta u. 8. szám) és Nyakas Dávid (4080 Hajdúnánás,
Kálvin u. 4. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták licitárral.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Ez után
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a
Városfejlesztési Bizottsággal azonos javaslatot fogalmazott meg.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr nem érti, hogy hogyan fordulhat elő, hogy egy
hivatalos értékbecslő által készített értékbecslés ilyen mértékű eltérést tartalmaz a piaci
forgalomhoz képest.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy ha ez az ingatlan ilyen értékes,
akkor indokolt-e hogy eladja az önkormányzat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy kérte a bizottságot, hogy
először abban foglaljon állást, hogy el kívánja-e ezt a területet adni. Mindkét bizottság
az eladás mellett döntött.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ha tényleg ilyen értékes ez a terület
csak egy oka lehet az eladásának az, hogy bevételt akar szerezni az önkormányzat.
Eddig ingatlanokat vásárolt, ezután most el fogja adni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az önkormányzat semmilyen
formában nem árulta ezt a területet, egy kérelem érkezett az önkormányzat felé az
eladással kapcsolatban.
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Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a szóban forgó terület semmiképp nem a
piaci téma, tekintettel arra, hogy stratégiai jelentőségű. Van értesülésünk arról, hogy a
kérelmet benyújtó fiatalok egy nagyméretű beruházást kívánnak megvalósítani itt. 10
millió forintot javasolt a bizottság eladási árnak.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy a föld az érték és kéri a képviselő
társakat, hogy fontolják meg az eladási igényt.
Bódi Judit képviselő asszony véleménye szerint minden annyit ér, amennyit adnak
érte. Nagyjából egyetért a bizottság javaslatával, de nem ért azzal egyet, hogy most
csak az a kérdéses, hogy mennyiért akarja eladni az önkormányzat.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta azt is, hogy
a megkeresést elfogadja-e a testület vagy ne fogadja el, a bizottságban az
fogalmazódott meg az értékesítés mellett, hogy egy fiatal pár venné meg, akinek ne
gördítsenek akadályt.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy egy nagyon furcsa helyzetbe gördíti be
magát az önkormányzat. Reméli, hogy mindenki megérti, hogy a szomszédjogok
nagyon erősek, és ha a vállalkozó ki fogja oda vinni a vizet, ha majd ott kialakít
valamit, akkor reméli, hogy mindenki tudja, hogy utána a szomszédjogok érvényesülni
fognak, amelyek terhet fognak jelenteni, mert a vizet tőle akarják majd továbbvinni.
Azt gondolja, hogy ha ez a terület 10 millió forintot ér nem szabad eladni. Ha viszont
úgy gondolja az önkormányzat, hogy vállalkozást akar fejleszteni, akkor tegye azt, de
nem fog részt venni a szavazásban.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy most az a kérdés, hogy el akarják-e
adni ezt a területet vagy sem. Ha igen akkor egy nyilvános versenytárgyaláson írják ki
ezt. Kijelentette, hogy nem vesz részt a szavazáson, de javasolja, hogy ne vegye el a
képviselő-testület a lehetőséget tőlük.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy egyetért azzal, hogy az
önkormányzat bevételt akar, hiszen ezért adja el. Megjegyezte, hogy az ingatlant
feltételek nélkül adják el, ezáltal bármit lehet építeni rá. Azt gondolja nem fog a város
kárára menni. Az értékbecslő által megállapított ár véleménye szerint is kevés, de a
bizottság által javasolt áron elfogadható lenne ennek a területnek az eladása.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt azzal kapcsolatban, hogy az
ingatlant értékesíteni kívánja Hajdúnánás Városi Önkormányzat.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt az igényt, mely szerint Hajdúnánás Város Önkormányzata
értékesíteni kívánja ezt a területet 7 igen, 1 nem (Papp Gáborné) szavazattal, 1
tartózkodással (Bódi Judit) és 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a
szavazásban elfogadta.
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Ez után Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Murvai Adrienn (4080 Hajdúnánás, Pacsirta u. 8. szám) és
Nyakas Dávid (4080 Hajdúnánás, Kálvin u. 4. szám) kérelméről szóló előterjesztés
határozati javaslatát 6 igen szavazat, 1 tartózkodás (Bódi Judit) mellett és 3 képviselő
(Dr. Éles András, Papp Gáborné, Szólláth Tibor) nem vett részt a szavazásban
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
230/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 0865/4
helyrajzi számú 5 ha alapterületű 28,14 AK értékű legelő művelési ágú ingatlant
versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő értékesítés útján kívánja
hasznosítani 10.000.000,-Ft kiinduló licitár megjelölésével.
Felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 31.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
közfoglalkoztatási programok 2014. évi megvalósulásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Beszámoló

a

A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúság és Sport; Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette a beszámolót. Ez után
megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy Polgármester úr és Dr. Kiss
Imre jegyző úr miért nem tartotta fontosnak azt, hogy Tóth Imre jelen legyen a
képviselő-testület ülésén és kérdéseket intézhessenek hozzá.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy tudomásuk van arról, hogy Bódi Judit
képviselő asszony segítette a beszámolót készítőt, hogy milyen kérdésekre adjanak
választ. Megkérdezte, hogy miért nem kaptak választ ezekre a kérdésekre.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy eddig sem volt gyakorlat az, hogy a
csoportvezetők beszámolnak a képviselő-testület előtt, ez után sem lesz az. Azt
gondolja, hogy a februári beszámoló is nagyon korrekt beszámoló volt, ez is az.
Nagyon sokat dolgoztak ezen a beszámolón a hivatal dolgozói. Szeretné felhívni a
képviselő-testület tagjainak a figyelmét arra, hogy nagyon fontos téma a
közfoglalkoztatás és mindenben lehet hiba. Ott ahol több 100 ember dolgozik
közfoglalkoztatásban nagyon nehéz figyelemmel tartani, hogy minden nap mindenki
munkába álljon, és ez le legyen ellenőrizve. El lehet bizonytalanítani a dolgozókat és a
hivatal vezetőit is a közfoglalkoztatással kapcsolatban, és lehet az sugallni, hogy nem
kell dolgozni, mert ez rossz, de véleménye szerint ez egy rossz irány. Ezt a
közfoglalkoztatási programot, azzal a közfoglalkoztatási programmal kell
összehasonlítani, ami régen volt és ez alapján kell megítélni.
Dr. Éles András képviselő úr azt gondolja, hogy ha valaki 900 embert irányít, akkor
az nem az átlagos csoportvezetői beosztás, hanem az egy nagyon magas beosztás és
ezért annak az embernek kell számot adnia az irányításról. Ha 1 milliárd forint körüli
összeget jelent a közfoglalkoztatás, akkor, az nagyon szép eredmény és az a
hajdúnánási emberek pénze is. A hajdúnánási embereket nem az érdekli, hogy valaki
el tud költeni ennyi pénzt, hanem az, hogy hány liter üzemanyagot fogyasztanak a
gépek, hogy mennyi vetőmagból állítanak el terméket, hogy mennyi az állatorvosi
költség, mert ez a gazdálkodás az összes többi csak beszéd.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nem értette a kérdésre a választ,
mert ő sem a jegyzőt, sem a Polgármester urat, sem a közfoglalkoztatást a kérdésében
nem támadta. Megkérdezte, hogy miért nincs itt az illetékes, hiszen most is ülnek itt
olyanok, akik előterjesztést készítettek. Nem kell félreérteni. Ami a beszámolót érinti,
nesze semmi fogd meg jól. Nagyon jól ismeri, hogy mit kell egy közfoglalkoztatási
programnál megvalósítani. Körülbelül ez van minden programnál megfogalmazva.
Látja, hogy mi a támogatás mértéke, összege, de Polgármester úr értse már meg, hogy
nem erre kíváncsiak. Nem statisztikai adatokra, hanem valós adatokra. Mennyit
költöttek üzemanyagra, hány autó járkált, kik vezették az autót. A természetbeni
juttatásokat kik kaphatták meg és milyen jogon.
Ami viszont figyelemre méltó, hogy hányan vesznek részt 55 év felett a
közfoglalkoztatásban. Gondolkozott-e valaki azon, hogy ezek az emberek milyen
összegű nyugellátást fognak kapni. Tisztelem, akik kihasználják ezt a lehetőséget.
Idézett egy mondatot a beszámolóból: ,,Jelentős szemléletváltást tapasztaltunk a
dolgozóknál”. Elmondta, hogy számára ez a legsiralmasabb, hogy jelentős
szemléletváltást tapasztaltak, hiszen sikerült elérni, hogy Hajdúnánáson örüljenek az
emberek annak, hogy van munkájuk és, hogy nem is érdemelnek többet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem jól tudja képviselő asszony,
hogy mennyit keresnek ezek az emberek és nagyon fontos dolog az, hogy ezek az
emberek eddig 22.000 Ft-ot kaptak és otthon ültek. Véleménye szerint 3 fajta
közfoglalkoztatott van. A pályakezdők, akik csak azért nem tudnak elhelyezkedni,
mert nincs gyakorlatuk, eltöltenek itt fél évet, 1 évet és mennek tovább. Vannak azok,
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akik mentális, és szakmai felkészültségük alapján nem itt lenne a helyük, de ezek az
emberek úgy nőttek fel, hogy nem látták a szüleit dolgozni menni és vannak, akik
egyéb problémájuk miatt nem tudnak munkát vállalni az elsődleges munkaerőpiacon.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy biztos fontos az, hogy mennyit költöttek
üzemanyagra, de véleménye szerint az fontosabb, hogy mennyi érték született a
közmunkaprogram keretében. Például a Kendereskert, Intézményfelújítás,
növénytermesztés, útfelújítás.
Ötvös Attila képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy értékteremtés zajlik. Az itt
lévő emberek többsége már 3 generáció óta nem dolgoztak. Fontos, hogy célt, értelmet
kell adni az életének, hogy valamiért felkeljen. Úgy gondolja, hogy akik itt dolgoznak,
talán könnyebben visszakerülhetnek a munkaerőpiacra.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy a közfoglalkoztatás
állami közigazgatási feladatot old meg. Itt a társadalmi felelősségvállalásról kell
beszélni. A közfoglalkoztatott kikerül innen a munka világába és ezt a rendszert a
város működteti. A beszámoló tartalmazza, azokat a tényeket, amiket nem
közfoglalkoztatási bérként határoztak meg, hanem plusz juttatásként. A humán
erőforrás területén, ha nem lenne közfoglalkoztatásra lehetőség sokkal szűkösebben
tudnánk a feladatokat ellátni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr véleménye szerint az ember értéke nem a
munka erejénél kezdődik és nem is ott ér véget. De a munkaképesség valamilyen
szinten részét képezi. A beszámoló, amit semminek minősítettek a közfoglalkoztatás
alapideológiájára épül. Nyilván, ha valaki arra kíváncsi, hogy mennyi üzemagyagot
használtunk, akkor ezek az adatok minden képviselő részére rendelkezésre állnak. Ha
valaki elutasítja a közfoglalkoztatást lelke rajta, de az önkormányzat kötelezettsége az
állam által nyújtott lehetőségek kihasználása.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ezt az előterjesztést bizottsági ülésen
elfogadta és megértette. Ha tételesen néznék meg azokat a kérdéseket, amiket neki
kötelessége volt feltenni, azokra nem kapott választ, de megértette, hogy azért nem
kapott választ, mert más a megközelítés. Induljanak ki onnan, hogy ahhoz képest, hogy
a járdát seperni láttuk az embereket, ahhoz képest előrelépés látható. Biztos benne,
hogy akármelyik képviselő megtette volna, hogy a 900 millió forintot ide hozza a
városba. Amit nem ért, hogy ki dönti el, hogy melyik járdát, melyik utat javítsák meg.
Úgy érzi, hogy ez teljes mértékében kikerült a képviselő-testület döntési köréből.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a rendszer mögött kormány akarat van.
Ezeknek az embereknek sikerült visszaadni azt a hitet, hogy az életének értelme van.
Ha végignézik ezt a beszámolót és olyanokra fókuszálnak, mint például a
mezőgazdasági munkaprogram, hogy olyan családok ismerkedtek meg vele, akik
eddig csak a piacon vásárolták meg ezeket a termékeket, ha ilyen szemszögből nézik,
akkor talán meglátják a közfoglalkoztatási program értelmét.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy vannak emberek, akik tudják, hogy
miről szóljon egy előterjesztés. Véleménye szerint képviselőként, van joguk kérdezni.
Mi az alap eszméje a mostani közfoglalkoztatásnak. Az, hogy rabszolgákat tartanak.
Balkáni körülményei vannak a közfoglalkoztatásnak.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy úgy tűnik az eddigi hozzászólások alapján,
mintha ellenőrizetlenül használnának a közmunkaprogramban dolgozók a pályázati
összegből bármit is. A beszámolóból kiderül, hogy előre bejelentett és be nem jelentett
ellenőrzések is vannak, és semmilyen hibát nem találtak a pályázati pénzek
felhasználásával kapcsolatban.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy voltak, akik beszéltek róla és voltak,
akik ezt megcsinálták. Ebben az évben lesz Hajdúnánáson megyei közfoglalkoztatási
nap. Jöjjön el minden képviselő és nézzék meg, hogy milyen körülmények közt és mit
dolgoznak az emberek. Egy ekkora programot nem lehet egyszemélyes irányítással
kezelni. Ha van javaslat, hogy ezt a közfoglalkoztatási programot át kell alakítani,
akkor írjanak képviselői indítványt ezzel kapcsolatban.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a közfoglalkoztatási programok 2014. évi megvalósulásáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat, 2 tartózkodás (Dr. Éles András, Papp
Gáborné) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
231/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási programok
2014. évi megvalósulásáról szóló beszámolóját megismerte, és elfogadja azt.
Felelős: Határidő: -

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
a
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium
gimnáziumi egységének a Hajdúnánási Református Egyházközség részére történő
átadásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) megkötött
használati szerződés módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Ez után
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Buczkó József képviselő úr kiment a képviselő-testület üléséről, így a képviselőtestület 9 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy a Református Óvoda és
Általános Iskola tekintetében a működtetői feladatokat ki látja el.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy jól gondolja-e, hogy az
előterjesztésnek és a határozati javaslatnak összhangban kell lennie. Jól emlékszik-e,
hogy mind a működtető, mind a fenntartói jogok ezzel a Református Egyházra
szállnak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Református Általános Iskola és a
Református Óvoda a Református Egyház fenntartásában van. Az előterjesztésnek a
határozati javaslattal nyilván koherenciát kell mutatnia.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy miért van a határozati javaslat
végére odaírva, hogy a fenntartói költséget is Hajdúnánás Önkormányzat viseli.
Megkérdezte, hogy akkor miért adták át az Egyházközségnek a fenntartói jogot.
Semmi nem történt ez által, a fenntartó az egyház lett az önkormányzat pedig kifizeti a
működtetéssel járó költséget.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a működési jogot nem adta át az
Önkormányzat az Egyháznak, hiszen nem az önkormányzat volt a működtető, hanem
az állam. Véleménye szerint 1,4-es normatívából sokkal jobban lehet működtetni majd
az iskolát. Az önkormányzat, ha része akar lenni az iskola üzemeltetésének, akkor
része lehet.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nem véletlenül kérdezte meg, hogy
a működtetője az Óvodának és az iskolának az Egyház. Megkérdezte, hogy nem
ellentéte az, hogy a gimnázium tekintetében a működtetés az önkormányzaté. Miért
nem adják át az egyháznak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a városban van más óvoda és iskola,
ahol az önkormányzat a működtető.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy kéri a képviselő-társakat, hogy
ne minősítsék az előterjesztéseket, hiszen ez megbántja azokat, akik ezeket készítik. A
másik, amit szeretne mondani, hogy véleménye szerint, akkor járnak el helyesen, hogy
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ha politikamentesen döntenek. Az iskola üzemeltetését eddig is az önkormányzat
finanszírozta, ezután is az önkormányzatnak kell ezt finanszíroznia.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy el kellene dönteni, hogy tiszteletben
tartják-e képviselő társaik véleményét vagy sem. Polgármester úr azt mondta el, hogy
az állam nem tudja jól üzemeltetni a gimnáziumot, mert 1,1-es szorzóval nem lehet
üzemeltetni, tehát ha több pénz van, akkor úgy feltételezik, hogy jobb lesz az oktatás
is.
(Buczkó József képviselő úr visszajött a képviselő-testület ülésére, így a képviselőtestület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy Hajdúnánásnak több évtizeden keresztül
nagyon fontos volt, hogy támogassa az oktatást és véleménye szerint ez a napirend
sem szól másról. Fontos, hogy a gimnázium jól működjön.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ez is gazdasági kérdés, mint bármi más.
Teljesen más volt a véleménye, mikor megkérdezték arról, hogy átvegye-e az Egyház
a működtetést vagy sem. Csak elolvasta az interneten, hogy ha nem fogadják el, akkor
megszűnik a gimnázium. Ha előre tudja, hogy egyébként megszűnik a gimnázium,
akkor igennel szavazott volna a korábbi testületi ülésen is. De fogadja el Polgármester
úr azt, hogy ez által sok diákot fognak elveszíteni, mert nagyon sok olyan gyerek van,
akik vagy nem ennek a vallásnak hisznek, vagy egyáltalán nem hisznek ennek a
gondolatmenetnek.
Szólláth Tibor polgármester úr idézett az előterjesztés szövegéből.
Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy az 1,4-es szorzó honnan ered.
Véleménye szerint arról kellene beszélni, hogy mennyi diákot nyerhet az iskola és nem
arról mennyi diákot veszthet el.
Buczkó József képviselő úr szintén a történelmi hivatkozásokat idézte fel.
(Dr. Éles András képviselő úr kiment a képviselő-testület üléséről, így a képviselőtestület 9 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Gacsályi Gábor tiszteletes úr elmondta, hogy olyan mintha az 50-es évek testületi
ülésén lett volna. Erre szokták azt mondani, hogy a vaknak nem lehet arról beszélni,
hogy milyen szép a szivárvány. Amikor találkoztak a diákokkal elmondták nekik,
hogy úgy kellene tovább vinni az iskolát, hogy ott vannak a szülők, az önkormányzat,
az egyház. Ahhoz, hogy minőségi iskolánk legyen, pénzre szükség van és szükség is
lesz. Reméli, hogy kevesebb lesz azoknak a gyerekeknek a száma, akik elmennek
innen és több azoknak a száma, akik ide jönnek. Az aljasságról annyit, hogy az volt az
aljasság, hogy 95-ben 25 szerződésjavítás után tudtak szerződést kötni. Megdöbbentő
az a stílus, magyarázkodás és hivatkozás, ami felé érkezett.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy elnézést kér azért, ha
kellemetlenül érezte magát tiszteletes úr. Véleménye szerint nincs egyházi matematika
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tárgy és világi. A költségek tekintetében szégyenteljesnek tartaná, ha azt a 16 millió
forintot megvonnák.
Bódi Judit képviselő asszony ügyrendi javaslatként elmondta, hogy nem tartja
korrektnek az ülés vezetését úgy, hogy amikor a vita és a vélemények elhangzottak,
akkor közlik, hogy az előterjesztő is szót kap. Ha arra kérik egymást, hogy ne
minősítsék az előterjesztőt, valamint egymást, akkor azt gondolja, hogy ez a meghívott
vendégre és az előterjesztőre is igaz.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy a képviselő társai nevében is elnézést
szeretne kérni Tiszteletes Úrtól azért a viselkedésért és hangnemért, ami elhangzott.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy két gondolatot szeretne még elmondani.
Az a történeti szituáció, hogy a város lakossága és az önkormányzat tartja fenn az
iskolát, évtizedek óta fennáll. Természetesen a lakosságtól ezt már nem várhatják el,
de helyette az állam átvette ezt a feladatot.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az előterjesztést.
(Dr. Éles András képviselő úr visszajött a képviselő-testület ülésére, így a képviselőtestület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban 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 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola és Kollégium gimnáziumi egységének a Hajdúnánási Református
Egyházközség részére történő átadásához szükséges tárgyi feltételek biztosításáról és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.)
megkötött használati szerződés módosításáról szóló előterjesztés határozati
javaslatának I., II. pontjait 8 igen szavazattal, 2 képviselő nem vett részt a szavazásban
(Dr. Éles András, Bódi Judit) elfogadta, és az alábbi határozatokat hozta:
232/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Hajdúnánás Városi Önkormányzat között – a 144/2013.
(III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján – 2013. március 31-én kelt használati
szerződés 2. f) és 2. g) pontjainak 2015. július 01. napjától hatályos törlésére vonatkozó
módosítását kezdeményezi az előterjesztéshez mellékelt használati szerződés-módosítás
szerint.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt használati szerződésmódosítás aláírására, valamint felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot (1051 Budapest, Nádor utca 32.) értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 15. - a használati szerződés-módosítás aláírására, értesítésre
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233/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Református Egyházközség részére (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 2.) 2015. szeptember 1-től
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium
gimnáziumi egységének feladatai ellátásához szükséges – hajdúnánási 4913. hrsz-ú,
természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám alatt található ingatlanból, a
mellékletben meghatározott, gimnáziumi tanulólétszámmal arányos 2.427 m2 alapterületű
ingatlan és ingó vagyonra – ideértve a taneszközöket, továbbá egyéb eszközöket,
felszereléseket – vonatkozóan legalább öt tanítási évre használati jogot enged, valamint az
ingatlan működéséhez szükséges anyagi forrást biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. július 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés. Ez után
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés. Köszöntötte Szilágyi Erzsébetet a Nánás Pro Cultura Kft. vezetőjét.
Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Kft. vezetője elmondta, hogy a pályázat
összege több mindenre is fordítható. Próbálták úgy felhasználni ezt az összeget, hogy a
teljes keret 300 millió forint és ennek a 60%-át lehet 2014-előtt, 40%-át pedig 2015.
után alapított dolgokra fordítani. Digitális hangtechnikai eszközre fordítanák az
összeget, mert jelenleg ami van az nagyon régi, és amikor nagyobb rendezvény van,
akkor kölcsönözniük kell. Az épületre több helyen is ráférne a felújítás.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ő nagyon örül ennek a pályázatnak.
Megkérdezte, hogy nem került-e szóba a légkondicionálás, mert nagyon meleg van a
teremben.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy ha ilyen tisztán látja a problémákat
a vezető, akkor esetleg nem kapott-e felvilágosítást arról, hogy ezek a problémák az
elmúlt 4 évben is fennálltak-e.
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Szilágyi Erzsébet a Nánás Pro Cultura Kft. vezetője elmondta, hogy sajnálatos az,
hogy nincs légkondicionáló. Azért nem tették bele a pályázatba, mert előre nem
tudják, hogy milyen mértékű támogatást fognak kapni.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy kétévente belső,
valamint külső revíziós is tart ellenőrzést. A Kormányhivatal is megteszi az
észrevételeit a fenntartó felé. Saját pénzből meg lehet oldani a problémákat.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy itt nagyon sok problémáról van szó. A
Művelődési Központ egy nagyon fontos helye a városnak. Szeretné felhívni arra a
figyelmet, hogy nem mindegy hogy néz ki, hiszen nagyon sok eseménynek ad helyet.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy az utóbbi időben azt hallják, hogy
milyen eredményeket értek el. Ha ezeket a problémákat a cég nem tudja megoldani
cégen belül, akkor az szégyenletes. Érti, hogy ezek a bajok 2006. előtt kezdődtek és az
óta semmi nem változott, de ha a reflektorokat ki kell cserélni, akkor, az egy
tervezhető dolog véleménye szerint.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el arról a módosító javaslatról,
hogy a Nánás Pro Cultura Kft. maga vállalja a pályázathoz szükséges 10% önrészt.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő- testület a módosító javaslatot 3 igen, 6 nem (Ötvös Attila, Papp Gáborné,
Bódi Judit, Kovács Zsolt, Tóth Imre, Szólláth Tibor) szavazat, és 1 tartózkodás
(Dr. Juhász Endre) mellett nem fogadta el.
Ez után Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatát illetően.
A képviselő-testület a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
234/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az emberi erőforrások minisztere, a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által közösen meghirdetett közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás igénylése céljából pályázatot kíván benyújtani
színpadtechnikai és informatikai eszközállományának gyarapítására, korszerűsítésére a
7.282.350,- Ft-os támogatási összeg erejéig.
A pályázat összköltségvetése 8.091.500,- Ft, melyből a pályázathoz biztosítandó 10%
önrész összegét, azaz 809.150,- Ft-ot a képviselő-testület biztosítja a 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet szerinti felhalmozási
céltartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. június 29.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.)
társasági szerződésének módosításáról és ügyvezetőjének visszahívásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés. Ez után
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy elfogadásra javasolja a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság az előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy felhívják a figyelmet
arra, hogy ez a jogkör megvonás a napi munkavégzésben nehézséget fog okozni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.) társasági szerződésének módosításáról és
ügyvezetőjének visszahívásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
235/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. utca 1.) Felügyelő Bizottságának
– a 9/2015.-05.29. számú taggyűlési határozat alapján elkészített – az előterjesztéshez
mellékelt javaslatát megismerte.
A Képviselő-testület 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 – elfogadásra javasolja a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének javaslatát, melyet a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. soron következő taggyűlésére nyújtott be a társaság
ügyvezetőjének Will Csaba (anyja neve: Albert Mária) 4032 Debrecen, Károli Gáspár u.
39/B. sz. alatti lakos visszahívására, a társaság másik ügyvezetőjének Kathy Zsigmond
(anyja neve: Varga Mária) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy u. 109. sz. alatti lakos önálló
cégjegyzési jogosultsággal történő felruházására vonatkozóan.
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A Képviselő-testület támogatja, hogy a társasági szerződés X. fejezetének 1. pontja és
2. pontja az alábbiak szerint változik meg:
1. A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.
2. A társaság ügyvezetője a 2013. május 28. napjától 2017. június 15. napjáig választott
Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen, 1961.01.08.), 4220
Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos.
Támogatja, hogy társasági szerződés XI. fejezetének 2. pontja, 4. pontja és 6. pontja az
alábbiak szerint módosul:
2. Az ügyvezető önállóan jár el. A társaságot az ügyvezető írásban cégjegyzés útján
képviseli.
4. Törölve.
6. A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő aláírásra
való jogosultság. Az ügyvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés
tekintetében is - önálló.
Támogatja, hogy a társasági szerződés IX. fejezete 2.) pontjának zsb.) alpontja helyébe
az alábbi rendelkezések lépnek:
"zsb.) a társaság gazdálkodásával kapcsolatos alábbi kérdésekben való döntés:
a.
működési, fejlesztési és beruházási hitel felvétele, hitelszerződés módosítása
b.
értékpapír vásárlása
c.
tőzsdei jogügyletek végzése
d.
lízingszerződés megkötése
e.
döntés minden olyan jogügyletről, amely által a társaság vállalna garanciát,
kezességet, vagy más egyoldalú kötelezettséget
f.
tartozásátvállalás
g.
követelésvásárlás
h.
követelés engedményezése évente 10 M Ft értékhatár felett
i.
követelés elengedése éves szinten 5 M Ft értékhatár felett
j.
ingyenes vagyonjuttatás, ellenérték nélküli engedményezés
k.
ingatlanokkal, vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos, 10 M Ft értékhatárt
meghaladó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről való
döntés
l.
ingó vagyontárgyakkal kapcsolatos, 5 M Ft értéket meghaladó szerződések
megkötése, módosítása, megszüntetése
m. döntés egy éven túli határozott idejű, 10 M Ft összértéket meghaladó
kötelezettségvállalásról
n.
egyéb a társaság szokásos üzletmenetébe nem tartozó, éves szinten 10 M Ft
összeget meghaladó kötelezettségvállalás
o.
döntés más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a részesedés
növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági társaságból való kilépésről"
Ezzel egyidejűleg a társasági szerződés X. fejezete 7.) pontjának utolsó bekezdése az
alábbiak szerint változik meg:
"A taggyűlés nem vonhatja el az ügyvezetőnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó
hatáskörét, azonban a IX. fejezet 2.) pontjának zsb.) alpontjában részletesen meghatározott
jogügyletek megkötése a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik."
Felhatalmazza a polgármestert a taggyűlési határozati javaslat elfogadására.
Felelős: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Határidő: 2015. július 15.
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Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (4029 Debrecen, Csapó utca
26.) módosított alapító okiratának elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés. Ez után
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy Polgármester úr jelenleg hány
cégben tölt be felügyelőbizottsági vagy más tagi funkciót.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy a HHG Felügyelő
Bizottságának elnöke.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (4029
Debrecen, Csapó utca 26.) módosított alapító okiratának elfogadásáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
236/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhelye: 4029 Debrecen, Csapó utca 26.) 2015. június
12-én tartott alapítói gyűlésén elfogadott alapító okirat módosítását megtárgyalta és
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
– 2015. június 12. napján hatályos egységes szerkezetbe foglalt szöveggel – módosított
alapító okiratának, illetve annak bíróság által a változás-bejegyzési eljárásban előírt
esetleges további módosításainak aláírására.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

484

HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. 10. ajtószám alatti üzlethelyiség további
hasznosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés. Ez után
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Buczkó József képviselő úr távozott a képviselő-testület üléséről, így a képviselőtestület 9 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. 10. ajtószám alatti
üzlethelyiség további hasznosítására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát
9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
237/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati
Rendelet 45. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 4080
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. 10. ajtószám alatti üzlethelyiséget versenytárgyalásos
pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott
időtartamra 1.200,- Ft+ÁFA/m2/hó kiinduló licitár meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 10.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
önkormányzati ingatlanok üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyására és a
vételár megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatának A) változatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztést. Ez után
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának A) változatát illetően.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlanok üres, beköltözhető forgalmi
értékének jóváhagyására és a vételár megállapítására vonatkozó előterjesztés
határozati javaslatának A) változatát 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
238/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendeletet
alapján, a METAX Bt. - Tervező, Beruházó és Ingatlanszakértő Mérnöki Iroda (4031
Debrecen, Péterfia u. 4.) által felértékelt önkormányzati ingatlanok forgalmi értékét az
alábbiak szerint hagyja jóvá és állapítja meg a vételárat a 3. § (1) bekezdés
figyelembevételével:
LAKÁSOK ESETÉBEN

Ft/m

Megállapított
Forgalmi
érték (Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
forgalmi
értékberuházás

Vételár
(-5%)

összkomfortos

93.534

4.800.000

-

4.800.000

4.560.000

összkomfortos

100.541

6.300.000

250.000

6.050.000

5.747.500

Cím

Alapterület
(m2)

Szoba
szám

Komfortfokozat

Hunyadi u.
2-4. „C”
lph. II./9.

51

1+fél

Ady Endre
krt. 35. II./7.

63

3

2

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 15.

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr mivel több napirendi pont a nyilvános ülésen nem
volt, megadta a szót a képviselőknek kérdések, észrevételek megtételére.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy a kereszteződéseket át kellene
nézni, mert sok helyen a gallyak zavarnak a kilátásban, mint például a volt profi előtti
kereszteződésben, illetve szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy szemétlerakó
keletkezett a Malom mellett.
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Megkérdezte, hogy hol és kinek kell jelezni a járda vagy árokburkolat javítását.
Sokan jelezték felé, hogy a Vízmű felé nem tartoztak, hanem túlfizetésük volt.
Kérnék, hogy a túlfizetést utalják vissza a részükre.
A fürdő környékén lévő vendéglátó egységektől érkezett az a panasz, hogy a fürdő
területén felállított új vendéglátó egységek veszélyeztetik az ő működésüket.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a Báthori utca 6. szám alatti lakos
állította meg az utcán, hogy jó lenne, ha ellenőrzést tartanának a lakásban, mert
áldatlan állapotok vannak.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megkérdezte, hogy a Kisfaludy utca
rendszabályozására mikor kerülhet sor, a másik kérdése pedig, hogy a Bocskai utcai
Artézi kútnál lehetőség van-e arra, hogy egy tetőt emeljenek a kút felé, ami a napfény
és az eső ellen védelmet biztosítana.
Dr. Kiss Imre jegyző elmondta, hogy nem egyszerű a Kisfaludy utca szabályozása,
tervezőt kell bevonni, ami több időt igényel.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános
ülését du. 15 óra 25 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Bódi Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

