JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július
10-én - pénteken - de. 9,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A rendkívüli képviselő-testület
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva,
Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre, Papp Gáborné, Dr. Éles András, Ötvös Attila
képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol maradt: Buczkó József képviselő
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Pálócziné Tóth Mária
Közgazdasági Iroda költségvetési csoportvezetője, Gélák Pál pályázatkezelési
csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Jóna Imréné
jegyzőkönyvvezető, Jenei László informatikus
Napirendi ponthoz meghívottként jelen voltak még:
az
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Nagyné Kiss Éva 4080 Hajdúnánás, Ifjúsági u. 25.
szám alatti lakos, valamint
Mesterné Kállai Erzsébet 4080 Hajdúnánás, Hadnagy
u. 30. szám alatti lakos

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 fő jelenlétével
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja
meg.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el annak elfogadásáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 9 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Tájékoztató az Ifjúság utcai parkolás rendjével kapcsolatban (szóbeli)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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2.) Előterjesztés az 501/1 hrsz-ú ingatlan településrendezés közérdekű célra történő
részleges kisajátításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok
Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal, 1 képviselő (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
(Az ülésre Bódi Judit képviselő asszony megérkezett, így a testület 10 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató az Ifjúság utcai parkolás
rendjével kapcsolatban (szóbeli)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr bevezetőjében elmondta, hogy beadvány érkezett a
képviselő-testület tagjai közül, amelyben azt javasolták, hogy kerüljön összehívásra
rendkívüli testületi ülés, amelynek indoka a Magyar utcai iskolának az udvarával
kapcsolatos aláírásgyűjtés. Tudomása szerint, amikor bejött az aláírási ív a Hivatal
részéről semmiféle papírra vetett terv nem volt. A testületi ülés napján, 2015. június
25-én valóban volt már egy elképzelés, amelyet ki is küldött az iskolának.
Ezek után megkérte a megjelent aláírást gyűjtők képviselőit, hogy mondják el azt,
hogy mi alapján került sor az aláírásgyűjtésre.
Mesterné Kállai Erzsébet asszony köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Hozzászólásában elmondta, hogy a beadvány előtt egy hónappal „hallottak” arról az
iskola részéről, hogy tervbe van egy parkoló rész megvalósítása. Ezek után a szülői
munkaközösség összegyűlt és arra a döntésre jutottak, hogy a beadványt elkészítik. A
pedagógusokkal, illetve szülőkkel is egyeztettek, amely alapján úgy ítélték, hogy egy
próbát megér a kérésük továbbítása a testület felé.
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Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megadta a
szót a képviselőknek kérdések, észrevételek, megjegyzések megtételére.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy több problémája van, többek között az,
hogy a szülőknek miért akkor kellett megtudni, amikor már tervezés alatt állt a
parkoló. A továbbiakban felszólította Tóth Imre igazgató urat nyilatkozattételre, mert
az a tudomása van, hogy összehívta a tantestületet és értésükre adta, hogy a várostól
rengeteg támogatást kapott már az iskola és ebben az ügyben eszükbe ne jusson a
szülők mellé állni, mert a kis tornaterem felújításának feltétele, hogy ebben a
kérdésben csend és némaság maradjon. Kérte, hogy a testületi ülés jegyzőkönyve is
rögzítse igazgató úr testület előtt tett kijelentéseit.
Papp Gáborné képviselő asszony kérte, hogy polgármester úr mondja el a kialakult
álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Valóban volt egy szülői megkeresés és
gondolata szerint, ha van egy aláírásgyűjtés és eljuttatják polgármester úrhoz, akkor
arról az azt követő testületi ülésen tájékoztatni kell a képviselőket. Ha ez nem történik
meg, akkor a képviselő feladata az, hogy vállalja azt az ügyet, amelyet kezdeményez
több ember.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy milyen információval
rendelkeztek, az honnan volt, honnan tájékozódtak.
Mesterné Kállai Erzsébet asszony válaszában elmondta, hogy családi rendezvény
szervezése kapcsán vetődött fel, hogy a Rendőrség melletti részen ki lehet alakítani a
szükséges területet, sátor felállítás, főzőhely kialakítás, vízvételezés, WC, stb. és ott
mondta az egyik pedagógus, hogy nem sokáig lesz a mienk, mert ott parkoló lesz.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatójában elmondta, hogy amikor az Ifjúság
utca rendezése megtörtént hamarosan kiderült, hogy nagyobb ügyfélforgalom esetén
teljesen telített a parkoló, így össze-vissza állnak az autók a zöld felületen. Ezen
elgondolkodtak, de tényleges döntés nem született. Közrejátszott még az udvar
rendezése során, hogy az óvoda és a Rendőrség között kialakul egy labdafogó háló, és
ez, illetve a kerítés között kialakul egy terület, amelyet zárt parkolóvá lehetne
kialakítani. Az aláírás gyűjtés megtörténte kapcsán azon lepődött meg, hogy szinte heti
rendszerességgel járt az iskolába és erről bármikor beszélhettek volna. Az aláírás
gyűjtés tényét a maga részéről elfogadja. Amikor erről tudomást szerzett a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodától kért egy javaslatot a parkolóra vonatkozóan,
amelyet megkapott és át is küldött igazgató úrnak azzal, hogy a tantestület arról
alkosson véleményt. A tantestület szavazási eredménye a megismerés után 13:5
arányban nyert támogatást. Nyilván meg kell vizsgálni a másik oldalt is. Meglátása
szerint nem szükséges a parkoló kialakítása. Kapitány úr felé jelezni fogja, hogy az
ügyfelek részére alakítsanak ki parkolási lehetőséget. A zöld felület megóvása
érdekében megpróbáljuk azt megtenni, hogy az Ifjúság utca jobb oldalán egy
„Megállni tilos!” táblát helyezünk el. Meglátása szerint az ügy okafogyottá vált. A
továbbiakban kérte, hogy ha valakinek van bármilyen felvetése a fogadóóráján
keressék meg, ott is szívesen áll mindenki rendelkezésére.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nagyra ítéli polgármester úr
lovagiasságát, de ez a probléma valahol elhibázásra került. Örül annak, hogy teljes
megnyugvással lehet tudomásul venni ennek a kérdésnek a megoldását. Megjegyezte,
hogy itt nem felek vannak, hanem gyerekek, szülők, nagyszülők és volt egy át nem
gondolt reakció. Meglátása szerint a parkolás nagy probléma a városban, példaként
említette a Hivatal, az Orvosi Rendelő, és a Piac környékét. Véleménye szerint, ha
polgármester úr tájékoztatta volna a testületet a 2015. június 25-i ülésen, akkor most
nem lennének itt. Azt helyesnek tartotta, hogy a szülők a gyermekeik érdekében
kiálltak. Tanúsága azonban ennek az ügynek az, hogy bizonyára vannak ebben a
városban olyan emberek, akik megfélemlítettnek érzik magukat, de a véleményükre
oda kell figyelni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy az elmúlt
10 napban különböző időpontokban elment az Ifjúság utcára, de soha nem volt olyan
alkalom, hogy ne lett volna 5-6 szabad parkoló, de sajnos olyan sem volt, hogy a zöld
felületen ne parkoltak volna. A polgármester úr által említett terület plusz, ideiglenes
parkolási lehetőség lehet. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy
számára úgy tűnt, hogy nem minden esetben nagykorú személy írta azt alá.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy első körben meglepődött,
nem igazán tudta, hogy miről van szó, ugyanis a testületnek nem volt olyan döntése,
ami ellen aláírást kellett volna gyűjteni. Most azonban már az elhangzottak alapján
érti a helyzetet. Kérte, hogy ha a jövőben iskolát, oktatási intézményt érintő, szándék,
gondolat merül fel, mint a MOISB elnökét keressék meg őt is. Végezetül megjegyezte,
hogy felelőtlen volt az a pedagógus, aki a szülőket így tájékoztatta, hiszen senkinek
sem lehetett tudomása olyan szándékról, olyan döntésről, ami még meg sem született.
Örül annak, hogy ez a kérdés megoldódott.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte a bölcs és konstruktív hozzáállást, de
azon el kell gondolkodni, hogy valami bizonyára elhangzott és az nemcsak egy
pedagógus felelőssége lehet. A szülőket pedig arra biztatta, hogy élni kell az ilyen és
ehhez hasonló eszközökkel, mert ez a példa is azt bizonyítja, hogy a város vezetése
befogadja a jó és építő szándékú cselekedeteket, lehet építő szándékú kritikát
megfogalmazni. Ne érezzék azt, hogy megfélemlítve vannak, hanem azt kell érezniük,
hogy együtt, közös akarattal el lehet érni a célt. Ami pedig a pedagógusokkal való
egyeztetést illeti ő azt hallotta, hogy megfélemlítés volt, és sajnálná, ha ez erősödne,
nem kell őket zsarolni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy magát a szituációt sajnálja. Azt érti,
hogy van egy szülői aggodalom, az aláírásgyűjtést is megérti. Az elmúlt időszakban a
város vezetése számtalan jelét adta annak, - sokszor erőn felül is - hogy azokat az
intézményeket, amelyeket megörököltek, ne úgy adják tovább, ahogyan azt
megkapták. Példaként említette az 1-8 osztályos átköltözést. Ez az önkormányzatnak
jelentős többlet költséget jelentett, de figyelembe vették a pedagógusok és a szülők
kérését. Arról beszélni, hogy ha meg tudjuk csinálni a parkolót, akkor lesz tornaterem
felújítás nem idevaló téma és nem illik ebbe a képbe. Természetesen tervbe van véve a
kistornaterem felújítása is, erre pályázat nincs, de keressük a pénzügyi lehetőségeket.
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A maga részéről kicsit sértőnek érzi azt, hogy ez a helyzet állt elő, hiszen nem ilyen a
viszony a szülőkkel, a pedagógusokkal. Szinte heti rendszerességgel volt jelen az
intézményben meghallgatva a szülőket és a pedagógusokat is. A látszatát is szeretné
annak elkerülni, hogy itt valakinek félnie kellene a véleménynyilvánítása miatt.
Tóth Imre képviselő úr szerint valakik itt egy jó alkalmat láttak arra, hogy embereket
ugrasszanak össze. Elmondta, hogy pénteken kapta meg polgármester úr levelét és
hétfőre hívott össze nevelői értekezletet, ahol felolvasta a levelet és elmondta, hogy a
város milyen módon áll az iskolák problémájának a megoldásához. Elmondta, hogy a
környéken lakó lakosok milyen észrevételeket tettek a Hivatal felé. Tájékoztatta a
jelenlevőket, hogy alternatív javaslatot is elmondtak a pedagógusok, tehát ha féltek
volna nem tették volna ezt meg. Feltételezte, hogy lesznek majd valakik, akik
felhasználják ezt a helyzetet különböző célokra ezért titkos szavazással döntöttek arról,
hogy ha esetleg parkoló megépítéséről lesz szó, ki tudja támogatni. Arról
természetesen szó sem esett, hogy ha nem épül parkoló, akkor nem lesz kistornaterem.
Polgármester úr néhány szóban említette a kistornaterem felújítását, ő is ezeket
említette meg.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony is a polgármesteri és a képviselői fogadóórák
lehetőségét említette meg.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony szerint most megfordult a helyzet,
általában eddig úgy volt, hogy a meghozott döntés után tiltakoztak, de az
aláírásgyűjtést senki sem tiltja és tilthatja meg a döntés formálása érdekében. Az
aláírásgyűjtésről hallott, de hivatalosan erről nem tudott. Úgy gondolja azonban, hogy
az önkormányzat mindig a legjobb lehetőséget igyekszik megtalálni és mindenkit
meghallgatni. Meglátása szerint a jövőben a kommunikációt kifelé sokkal jobban
erősíteni kellene.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint nem mindig mindenben a polgármester urat
kell keresni, fel lehet keresni a választott képviselőket is.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ő szerdán délután, a csütörtöki testületi
ülés előtt kapott egy aláírásokkal tele ívet, amelyen szülők, nagyszülők, gyerekek
aláírása volt. Meglátása szerint a gyerekek aláírásán nem kell csodálkozni, hiszen
működik a Diák Önkormányzat.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr név szerinti szavazást rendelt el, tekintettel arra,
hogy a beadványt benyújtó három képviselő ezt kérte. A név szerinti szavazás
lebonyolításához kérte Dr. Kiss Imre jegyző úr segítségét.
Dr. Kiss Imre jegyző úr kérte a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után az
„igen”, „nem” vagy a „tartózkodom” kifejezéssel jelezzék álláspontjukat a határozati
javaslatot illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A név szerinti szavazás az alábbiak szerint zajlott le:
Kovács Zsolt képviselő úr igen.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony igen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr igen.
Ötvös Attila képviselő úr igen.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony igen.
Tóth Imre képviselő úr igen.
Szólláth Tibor polgármester úr igen.
Bódi Judit képviselő asszony igen.
Dr. Éles András képviselő úr igen
Papp Gáborné képviselő asszony igen.
A lefolytatott név szerinti szavazás eredményeként 10 igen szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta az Ifjúság utcai parkolás rendjével kapcsolatos
határozati javaslatról:

251/2015. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifjúság utcai parkolás
rendjével kapcsolatos tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.
Felelős: Határidő: Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Nagyné Kiss Éva és Mesterné Kállai Erzsébet távozott.)

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az 501/1 hrsz-ú
ingatlan településrendezés közérdekű célra történő részleges kisajátításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
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Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy érti a megoldás szándékát, de ez egy
teljesen alantas és jogszerűtlen helyzet volt, ami kialakult. Ebben ő határozott
ellenállást tanúsított. Ezt a területet véleménye szerint nem lehetett volna privatizálni,
jogszerűtlen volt az út lezárása. Emberileg végtelenül elítélendő az adott személy
hozzáállása.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony egyetértett Dr. Éles András képviselő úr
véleményével, de örül annak, hogy ez a helyzet megoldódik.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az 501/1 hrsz-ú ingatlan településrendezés közérdekű célra
történő részleges kisajátításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

252/2015. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2013. (I. 24.) számú
Határozata alapján úgy dönt, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (4024
Debrecen, Piac utca 54.) 2015. június 08-án jogerősített, HBB/05/01515-12/2015.
számú határozatában foglalt kötelezésnek megfelelően Mészáros János (4080
Hajdúnánás, Móricz Pál utca 41.) tulajdonos részére közvetlenül a kisajátított –
hajdúnánási
501/81
hrsz-ú,
kivett
magánút
megnevezésű,
2
938 m területű, 0.00 AK kataszteri tiszta jövedelmű – ingatlanért 300.000,- Ft
kártalanítást megfizet.
A 300.000,- Ft összegű kártalanítást a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.
(II. 23.) Önkormányzati Rendelet szerinti általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a
szükséges nyilatkozatok aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. július 10. – kártalanítás megfizetésére
2015. július 20. – kártalanítás összeg megfizetésének igazolása

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Nemzeti
Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által
meghirdetett pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok
Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat benyújtására készült előterjesztés
határozati javaslatát 9 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

253/2015. (VII. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma
által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a II. Hajdúk Világtalálkozója
rendezvény megvalósításának támogatása céljából maximum 10.000.000,- Ft-os
összköltségvetéssel, maximum 7.000.000,- Ft-os támogatási összeg erejéig
pályázatot kíván benyújtani.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
a pályázat összköltségvetésének 10%-át, azaz maximum 1.000.000,- Ft-ot, mint
kötelező önerőt, valamint az igényelt támogatási összeg 1%-át kitevő, maximum
70.000,- Ft + áfa összegű nevezési díjat biztosítja a 2015. évi költségvetéséről
szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet szerinti általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a
szükséges nyilatkozatok aláírására.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. július 17.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Szólláth Tibor polgármester úr felhívta a képviselők figyelmét, hogy minden rendes
testületi ülés előtti kedd reggel várja alpolgármester urakkal a képviselőket
egyeztetésre.
Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem volt megköszönte a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli ülését de. 10 óra 10 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

