JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
szeptember 24-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s
üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye az 1.)-16.) és a 17.)-38.) napirendi pontok
tárgyalásánál: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme
A képviselő-testület a 17.) napirendi pontot a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2. szám
alatti Közösségi Tér helyiségében tárgyalta meg.
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva,
Nagyné Juhász Krisztina, Papp Gáborné, Bódi Judit, Dr. Éles András, Buczkó József,
Ötvös Attila képviselők
A képviselő-testület ülésén jelen volt még: Csiszár Imre alpolgármester úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője,
Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetője Gélák Pál pályázatkezelési
csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Dr. Szombati Ágnes
önkormányzati és szervezési ügyintéző, Magi Dániel önkormányzati és szervezési
ügyintéző, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 10.) és a 25.) napirendi Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelőintézet
pontok tárgyalásánál:
intézményvezetője
a 12.)-14.) napirendi pontok Kovácsné Bata Éva a Hajdúnánási Óvoda
tárgyalásánál:
intézményvezetője
a 15.)-16.) napirendi pontok Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
tárgyalásánál:
Zrt. vezérigazgatója,
Gere Miklós a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatója
A képviselő-testületi ülésen részt vett még Berkes Anikó a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény igazgatója, valamint a Helyi Televízió három 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 jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg hét új napirendet:
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-

Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
vezetőjének létszámkérelméről

A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő 13.) napirend után javasolta
megtárgyalni.
-

Előterjesztés önálló területi ellátási kötelezettséggel bíró orvosi körzet
létrehozásáról

A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő 16.) napirend után javasolta
megtárgyalni.
-

Előterjesztés a „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 jelű nyertes
pályázat támogatási szerződésének megkötésére és BM EU Önerő Alapból
támogatás igénylésére

A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő 22.) napirend után javasolta
megtárgyalni.
-

Előterjesztés a Járási Esélyteremtő Programterv jóváhagyásáról

A fenti napirendi pontot 12,00 órakor Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos községek
képviselő-testületeivel tartott együttes ülésén a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2. szám
alatti Kollégium alatti közösségi térben javasolta megtárgyalni.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a napirendi pontokat
megtárgyalásra az elhangzott javaslatokkal együtt.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az
elhangzott javaslatokkal 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 az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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4.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
szóló 20/2014. (IX. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Előterjesztés Hajdúnánás Város
elfogadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Integrált

Településfejlesztési

Stratégia

7.) Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi
és Szociális, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és Ügyrendi,
valamint Városfejlesztési Bizottságainak 2014 szeptemberétől 2015 augusztusáig
végzett munkáiról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. július 1. és 2015.
június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
9.) Előterjesztés az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.)Beszámoló a Városi Rendelőintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 10. szám)
2014-2015. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.)Előterjesztés a Városi Rendelőintézet magasabb vezetői álláshelyére pályázat
kiírására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.)Beszámoló a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)
2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.)Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
egyes csoportjainak létszámbővítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
l4.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
vezetőjének létszámkérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) 2014. évi közfeladat-ellátási beszámolójáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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16.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
17.)Előterjesztés a Járási Esélyteremtő Programterv jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés önálló területi ellátási kötelezettséggel bíró orvosi
létrehozásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

körzet

20.) Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által kötött háziorvosi és
szakorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Előterjesztés a gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diákok
támogatására vonatkozó ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok
elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Tájékoztató a „Minden gyerek reggelizzen!” programról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.)Előterjesztés „Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer kiépítése
Hajdúnánáson” tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Előterjesztés a „Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Előterjesztés a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 azonosítószámú pályázat keretében
lefolytatott „A Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése”
tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
26.) Előterjesztés a „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 jelű nyertes
pályázat támogatási szerződésének megkötésére és BM EU Önerő Alapból
támogatás igénylésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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27.) Előterjesztés a Hajdúnánási Erődrendszer bemutatását szemléltető város makett
elkészítésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
28.) Előterjesztés a „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú pályázat
keretében megvalósult nonprofit szolgáltatóház és amfiteátrum épületek
feltüntetéséhez tulajdonosi hozzájárulások megadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
29.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utcát és Bessenyei utcát érintő
forgalomszabályozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
30.) Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdálkodásért Felelős Helyettes
Államtitkárság Projekt-végrehajtási Főosztályának (1086 Budapest, Szeszgyár u.
4. I. em.) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
31.) Előterjesztés a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) ajánlatához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
32.) Előterjesztés Varga István (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 16. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
33.) Előterjesztés magántulajdonban lévő ingatlanok önkormányzat részére történő
felajánlásához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
33.) Előterjesztés a 116/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
34.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanok üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyására és a vételár megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
35.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
36.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások nem
szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
37.) Előterjesztés minőségi cserére meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
bérlőkiválasztására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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38.) Különfélék
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy ügyrendi javaslatot kíván tenni.
Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót Dr. Éles András képviselő úrnak.
Dr. Éles András képviselő úr kezdeményezte, hogy emlékezzenek meg egy a
közelmúltban elhunyt politikusról, Dr. Nagy Sándorról, aki a „Hajdúnánás Városáért”
kitüntető díjban részesült személy volt.
Szólláth Tibor polgármester úr javaslatot tett arra, hogy a jelenlevők felállással és
néma főhajtással emlékezzenek meg Dr. Nagy Sándorról.
A teremben lévők felállva, egy perces néma főhajtással emlékeztek meg Dr. Nagy
Sándorról.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte képviselő úr kezdeményezését, majd a
jegyzőkönyv-hitelesítőjének személyére kért javaslatot
Buczkó József képviselő úr Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) és l képviselő (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 megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. A maga részéről szóbeli
kiegészítést nem tett.
Dr. Éles András képviselő úr a július 3-i névadó ünnepségről érdeklődött, mely
véleménye szerint nem lényeges része a jelentésnek, meglátása szerint ezzel csak a
terjedelme lett több.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy képviselő úr kérdésében a válasz
is benne van.
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Papp Gáborné képviselő asszony Csiszár Imre alpolgármester urat kérdezte az
Ifjúsági Koncepcióval kapcsolatban. Megkérdezte, hogy milyen szakemberek
bevonását tervezi, illetve, hogy a megkérdezések milyen formában fognak történni.
Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy most érkezett az Ifjúsági Koncepció
abba a stádiumába, hogy a lehetőségekhez képest minél nagyobb, szélesebb körben
szeretnének közvélemény kutatást tartani, a véleményeket összegyűjteni, amely a már
a meglévő anyaggal kapcsolatos. Megfogalmazódott benne az, hogy ha ténylegesen
egy hosszú távú koncepciót szeretnének letenni az asztalra, akkor praktikus és
elengedhetetlen olyan szakembereknek a bevonása, akik ilyen felmérésekkel
foglalkoznak. Itt pl. szociológusra gondol, akik járatos ebben a témában. Az
elkövetkezendő október-november hónapban a tanév folyamán szeretnék megkérdezni
az általános, középiskolásokat és a fiatal felnőtteket. Ennek a módszere meghívásos
lenne, illetve kisebb csoportos megbeszéléseket szeretnének tartani.
Dr. Éles András képviselő úr a továbbiakban a július 11-i rendezvényre tett
megjegyzést, mely szerint nem csak Szűcs Mihály, hanem egy Sallai Sándor nevű
játékos is játszott ebben a csapatban.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy a június 19-21-i ustroni
delegációnak kik voltak a tagjai. Ezt azért kérdezi, mert hiányolja a testvérvárosi
kapcsolatoknál, hogy míg korábban az önkormányzat képviseltette magát
polgármesteri, alpolgármesteri, képviselői szinten, sőt voltak civilek is, esetleg a
hivatal részéről is, most ő ezt nem tapasztalja.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy ő volt Ustronban, illetve
jegyző úr és egy helyi vállalkozó. Megjegyezte, hogy ő nem tud olyan sok időt
szakítani a kapcsolatépítésre, mint az előző polgármester, de alpolgármesteri vagy
jegyzői szinten mindig képviseltetjük magunkat.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megállapította, hogy a jelentésben 40 olyan
alkalom van rögzítve, ahol polgármester úr részt vett, képviselte a várost. Ez nyaralás
helyetti feladatsor sor volt, amelyért mindenképpen elismerés és köszönet jár.
Meglátása szerint a július 3-i esemény is bizonyára egy nagyon kedves pillanat volt a
gyerekek életében, hiszen ott volt a „polgármester bácsi” is. Végezetül köszönetét
fejezte ki a Nánási Portéka, a közfoglalkoztatás, a Bocskai Korona és a szociális
szövetkezet rendezvényeiért, az ott dolgozó munkatársak felé.
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 előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a 2015. júniusi ülésen
módosult utoljára a költségvetési rendelet. Az azóta eltelt időben bekövetkezett
változások átvezetését tartalmazza a rendelet-tervezet (állami támogatások változása,
többlet működési bevételek, tartalék terhére hozott döntések, stb.)
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 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
24/2015. (IX. 28.) 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 6/2015. (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
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a) kiadását
4.561.865 eFt
b) bevételét
4.561.865 eFt
főösszeggel állapítja meg, 123.526 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.609.373 eFt, ebből
aa) működési:
2.849.028 eFt
ab) felhalmozási:
760.345 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

3.748.090 eFt, ebből
2.832.247 eFt
915.843 eFt
138.717 eFt, ebből
16.781 eFt
155.498 eFt

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek
tartalmazzák):
29.721 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 15.191 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:

937.301 eFt, ebből
123.526 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.

952.492 eFt
813.775 eFt
138.717 eFt

1.183.696 eFt
250.432 eFt
869.447 eFt
104.270 eFt
424.402 eFt
634.730 eFt
245.877 eFt
35.236 eFt
813.775 eFt
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(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
94.794 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
34.018 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
15.000 eFt
bb) közfoglalkoztatási (pályázati önerő)
33.159 eFt
bc) intézményi jubileumi jutalmakra
0 eFt
bd) intézményi póttámogatásokra
4.000 eFt
be) dolgozói lakásalap
2.492 eFt
bf) felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)
6.125 eFt”
2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2015. szeptember 24.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 32/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal szakmai észrevétele szerint az önkormányzat tulajdonában
lévő ingó és ingatlan vagyon nem forrás, ezért a rendeletben az erre vonatkozó
szövegrészt hatályon kívül kell helyezni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyző úr javasolta a testület felé, hogy a rendelet-tervezet 2. §-a a
következő pontosítás szerint kerüljön elfogadásra: Ez a rendelet kihirdetését követő
napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
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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 az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés
határozati javaslatát azzal a pontosítással, hogy a 2. §-a „Ez a rendelet kihirdetését
követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti” 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2015. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló
32/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 32/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek
és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük
kapott pénzeszköz.”
2. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. szeptember 24.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a közterületek
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 20/2014. (IX. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a rendelet
módosításának oka kettős: egyrészt a testület korábbi határozatának végrehajtásához
szükséges a rendelet módosítása, amellyel Dr. Hegedűs Lóránt református püspök, író,
teológus, Hajdúnánás Díszpolgárának kíván emléket állítani a Névtelen utca
elnevezésével, másrészt a Kormányhivatal szakmai véleményének helyt adva
egészítjük ki a rendeletet.
Elmondta még, hogy jelzést kapott arra vonatkozóan, hogy a városban az utca
névtáblák hiányosak. Javasolta, hogy a Városfejlesztési Bizottság felé, hogy a
következő testületi ülésre erre vonatkozóan tegyen javaslatot, hogy a táblákat milyen
anyagból, milyen egységes arculattal és hogyan lehetne pótolni.
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 közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló 20/2014. (IX. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
26/2015. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló
20/2014. (IX. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1.§
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 20/2014. (IX. 23.)
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Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Személyről közterületet elnevezni a halála után lehet.”
2.§
A Rendelet 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor,
különösen
a) amennyiben a házszámmal ellátott ingatlan megosztása során kettőnél több új
ingatlan kerül kialakításra, vagy
b) a házszámmal ellátott ingatlanok összevonása során kialakított új ingatlan
önkormányzati intézmény, vagy jogi személy székhelyéül szolgál, vagy
c) két, vagy több önálló helyrajzi számú ingatlannak ugyanaz a házszáma. ”
2.§
Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2015. szeptember 24.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat
2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a féléves
beszámolóra vonatkozóan nincs jogszabályi rendelkezés. A testület 2015. évi
munkaterve a szeptemberi ülésre tervezte a 2015. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló. Kiegészítette még az összegzést azzal, hogy nyugodt, kellő
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odafigyeléssel, takarékossággal az önkormányzat és az intézmények részéről a
működés az év végéig megőrizhető.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta bizottsági ülésen kérte, hogy az 5 millió Ft
feletti szállítói kötelezettségekről kapjon tájékoztatást. Ezt megkapta, amelyet most
megoszt a jelenlevőkkel. E szerint az önkormányzat a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft-nek bruttó 61 millió, a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Kft-nek pedig több, mint 5 millió 700 ezer Ft-tal tartozik. Ezek után
elismeréssel szólt a város lakosságáról, akik adójukat befizetik, hiszen a teljesítés az
előirányzat szerinti. Meglátása szerint a lakosság jól teljesít, mi magunk viszont nem
tudjuk ezt produkálni.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint az év végi beszámoló erre választ fog adni.
Nyilvánvaló, hogy a város költségvetésében vannak és mindig is voltak feszültségek,
ez így volt korábban is, de semmiféle titok és félrevezetés ebben nincs.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
285/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2015. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és
takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás Város
Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

571

Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az Integrált
Településfejlesztési Stratégia felváltja a jelenleg hatályos Integrált Városfejlesztési
Stratégiát. Az ITS tervezetét, a Belügyminisztériummal megkötött együttműködési
megállapodás alapján, a BM által koordinált pályázat keretei között, közbeszerzési
eljárással kiválasztott Regionális szakértői Csoport készítette el. A Szakértői csoport
átfogó, 10 évre visszatekintő Megalapozó Vizsgálatot készített el, amelyben értékelte a
város által készített stratégiák, koncepciók, illetve az IVS folyamatait, eredményeit.
Az új stratégia kidolgozásában a testület által korábban megfogalmazott célkitűzések
mellett széles körben támaszkodtunk a társadalmi egyeztetésekre. A stratégia tervezet
több fázisban egyeztetve lett a hatóságokkal, a társadalmi szervezetekkel, a gazdasági
és civil szféra képviselőivel. A műhely megbeszéléseken és lakossági fórumon
megvitatott változatokat követően készült el a végleges, mellékelt stratégiai
dokumentum, amelyet szakmailag a Belügyminisztérium mellékelt levelével
jóváhagyott. Technikai módosítás a kiadott dokumentumokban: A dokumentumok
kiadását követően a tervező Megakom Kft. kérésére mindkét dokumentumban a 2.
oldalon a „2015. augusztus” dátumjelölés helyére a „2015” (csak évszám) jelölés
kerül. Elmondta még, hogy az IVS-ben megjelölt célokból elég sokat meg tudtunk
valósítani. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
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
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás Város Integrált Településfejlesztési Stratégia
elfogadására készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
286/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt
dokumentumok szerint megtárgyalta a Hajdúnánás Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját és azt jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának folyamatos végrehajtása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális, Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és Ügyrendi, valamint Városfejlesztési Bizottságainak
2014 szeptemberétől 2015 augusztusáig végzett munkáiról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat értelmében a bizottságok minden év szeptember hónapjában
beszámolnak a bizottság tevékenységéről, döntéseiről, azok végrehajtásáról. Elmondta
még, hogy a beszámolókban igen sok szám szerepel, napirendi pontok, hozott
határozatok. A számok nem minden esetben adják vissza a bizottságban végzett
szakmai munkát, hiszen ott formálódnak ki a vélemények. Végezetül megköszönte
minden bizottsági elnök és tag munkáját.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony is minden bizottsági elnök nevében
megköszönte a bizottsági tagok, a nem képviselő bizottsági tagok és a hivatal
dolgozóinak segítő közreműködését, munkáját.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egészségügyi és Szociális, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és
Ügyrendi, valamint Városfejlesztési Bizottságainak 2014 szeptemberétől - 2015
augusztusáig végzett munkáiról készült beszámoló határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

287/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és Szociális; valamint
Városfejlesztési Bizottságainak a 2014. szeptember - 2015. augusztus havi munkájáról
szóló beszámolókat megismerte és azokat elfogadja.
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Felelős: Határidő: -

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti időszakban
végzett tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az Mötv. és az
Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint a jegyző évente beszámol a
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A beszámoló felöleli a Közös Hivatal
megalakítása óta eltelt időszak munkáját, külön részletezve a Kirendeltségeken folyó
feladatellátást. Megkérdezte, hogy Dr. Kiss Imre jegyző úr kíván-e kiegészítést tenni.
Dr. Kiss Imre jegyző úr szóbeli kiegészítést nem tett.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr a testvérvárosi kapcsolatokról, különösen a pöstyéni
testvérvárosi kapcsolat további sorsáról érdeklődött, mi a további elképzelésünk.
Papp Gáborné képviselő asszony a szervezetfejlesztés megvalósulása című
pályázatról érdeklődött, amelyre 22 millió Ft volt biztosítva a pályázati programból.
Erről szívesen olvasott volna a beszámolóban. Megkérdezte, hogy a megállapítások
kapcsán történt-e intézkedés a hivatal működésével kapcsolatban, illetve volt-e ennek
eredménye.
Szólláth Tibor polgármester úr Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában
elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban változás nem történt. Az igaz, hogy
nem megy ki pl. 10 alkalommal Ustronba, mert az inkább már üdülésnek tűnne, mint
kapcsolatápolásnak. Pöstyénnel kapcsolatban elmondta, hogy korábban sem volt aktív
a közreműködés, időközben váltás történt, új polgármestert választottak és új hivatali
struktúra állt fel, új felfogású önkormányzat jött létre. Továbbra is hívjuk őket a
rendezvényeinkre, amelyre láthatóan kevesebbszer jönnek el, ha viszont minket
hívnak, akkor mi ott vagyunk. Szándék a kapcsolatok felbontására nincs.
Dr. Kiss Imre jegyző úr Papp Gáborné képviselő asszony felé elmondta, hogy a
hivatalban valóban volt ismételten egy szervezetfejlesztési pályázat, amely egy
korábbi pályázat folytatása volt. A pályázatban vállalt feltételeket minden szempontból
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teljesítettük. Ha a testület igényli erről a pályázatról, és természetesen bármelyikről
szívesen adunk írásban is tájékoztatást.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy több ízben volt Pöstyénben a
város delegációjának vezetőjeként, legutóbb két évvel ezelőtt Pöstyén 900 éves
évfordulóján. Ekkor egy nagyon szép ünnepség keretében adta át a város üdvözletét és
ajándékát. Nyugodtan mondhatja, hogy Pöstyén testvérvárosai közül Hajdúnánás adta
a legszebb ajándékot és kapta a legnagyobb tapsot. Meglátása szerint a pöstyéni
emberekben semmiféle fenntartás nincs Hajdúnánással szemben. Az igaz, hogy
radikális változás történt a város vezetésében és ezek a helyi politikai események
elvonták a figyelmet a testvérvárosi kapcsolatokról. Ezt - velünk egyetértésben Ustron város képviselői is érzékelték.
Papp Gáborné képviselő asszony megjegyezte, hogy megszokta már azt, hogy olyan
válaszokat kap, amire további észrevételnek nincs helye, de véleménye szerint a
hivatali beszámolóban érdemesebb lett volna mélyrehatóbban kifejteni ezt a kérdést.
Elmondta, hogy kb. 7 évvel ezelőtt is volt már egy ilyen program. Megállapítások
abban is voltak, de ezt követően felelősségre vonás és intézkedés nem történt. Ez a
hivatal életére negatív hatással volt. Ezekből a megállapításokból tanulni kellene, nem
kellene eltitkolni, hogy vannak hibák, hatásköri összeütközések. Ezeket fel kellene
tárni, a felelősöket felelősségre vonni és akkor talán kevesebb probléma lenne a hivatal
működésében. Véleménye szerint, ha nem beszélünk egy problémáról, vagy azt
mondjuk, hogy nincs, attól még az él. Végezetül elmondta, hogy az előterjesztés sok
pontjáról tudna beszélni, de szándékosan nem teszi.
Dr. Éles András képviselő úr szerint jól működő hivatal nem létezik
Magyarországon. Neki a „tisztogatás” című fejezet nem tetszik ebben a hivatalban. A
továbbiakban a jelenlegi és korábbi személyi esetekről beszélt. Ezt helytelennek,
aljasnak és megengedhetetlennek tartja. Nincs tökéletesen működő hivatal, de
tönkretett hivatal létezik, és Hajdúnánás e felé tart és nem biztos, hogy ez a hivatal
vezetőjének a bűne.
Dr. Kiss Imre jegyző úr megköszönte a hozzászólásokat, bár azt sajnálta, hogy a
bizottsági üléseken kérdések nem hangzottak el a beszámolóval kapcsolatban. Nem
igazán értette Papp Gáborné képviselő asszony kritikáját, jó lett volna, ha ezek
bizottsági ülésen merültek volna fel.
Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy a munkáltatói jogkör
gyakorlásába sem korábban, sem most nem szól bele a képviselő-testület. Az, hogy a
hivatal életében vannak változások egyrészt az idő is hozza magával, másrészt a
jobbítás szándékával történnek, nem kiemelve azt az egy személyi kérdést, amelyet
képviselő úr név nélkül említett. Ő maga és a kollegái is minden nap azért dolgoznak,
hogy ennek a városnak és a testületnek a megértését és a jó szándékát kivívja.
Végezetül a kollegái és minden segítő közreműködő munkáját megköszönte a
beszámoló kapcsán.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megköszönte a települések nevében is
Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző asszony munkáját, kiemelve a Hajdúnánás-
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Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásban
végzett munkáját.
Buczkó József képviselő úr rávilágított arra, hogy a hivatal milyen belső
jogosítványok, szabályok mentén végzi a munkáját. Azt sem láthatják a kívülállók,
hogy a hivatalon belül a jegyző a hivatal vezetője, aki biztosítja a szakmai
munkavégzéshez a szükséges körülményeket. A hivatal irodavezetőinek nincs
munkáltatói joguk, csak javaslatot tehetnek a jegyző felé, amelyek olykor
kellemetlenek vagy fájdalmasak. Ezeket meg kell tenni, mert a hivatalnak a
szakmaiság mellett kell működnie.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte a hivatal minden egyes
munkatársának a beszámoló elkészítését. Jegyző úr felé pedig elmondta, hogy ő a
kritika építő szándékában hisz, nem támadni, hanem segíteni szeretné ezt a munkát.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy meglátása szerint az ember
hozzászólását meghatározza az, hogy ki ül mellette. Ő nem gondolta azt, hogy a
hivatal munkájáról beszéljen. A hivatal munkáját minősítse a Kormányhivatal vagy a
lakosság. A felvetett személyi kérdésről ő ma hallott, tehát nem is tudott róla kérdezni
a bizottsági ülésen. Az, ha valaki a hivatal munkájával kapcsolatban kritikát fogalmaz
meg, az nem jelenti azt, hogy beleszól a személyzeti politikába. Megkérdezte, hogy
miért váltanak le olyan embert, aki 20 éve itt van, és többet tud, mint három diplomás.
Megjegyezte még, hogy nem volt 10-szer Ustronban egy évben sem, de mindig
törekedett arra, hogy a testületi tagok mellett valamilyen elismerésként hivatali
dolgozó is eljusson oda. Megjegyezte, hogy 20 év alatt annyi bulit nem rendezett, mint
polgármester úr egy év alatt.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy
másodjára kaptunk olyan beszámolót, amely az új struktúra szerint, mint közös hivatal
készült el. A képviselő-társa „tisztogatás”-nak titulált megállapításával nem ért egyet,
mert nem erről van szó. 5 évvel ezelőtt volt polgármester-váltás, akkor lehetett volna
erről szó, de akkor sem volt. Meglátása szerint nem kell abba beleszólni, ha a hivatal
vezetője a munkafeladatok ellátásánál változtat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a nyolc éves alpolgármesteri tapasztalatairól
beszélt, amely szerint a hivatal a feladatainak jól megfelelt, nagyon sok munkatárs
erőfeszítésére volt ehhez szükség, de azt is el kell mondani, hogy ez az erőfeszítés nem
volt egyenlő mértékű a munkatársak részéről. A változtatásokra szükség van. A
beszámoló tartalmáról elismeréssel szólt, melyet elfogadásra javasolt, megjegyezve
azonban, hogy a személyzeti politika valóban nem a képviselő-testület
kompetenciájába tartozik.
Szólláth Tibor polgármester úr Papp Gáborné képviselő asszony felé válaszában
elmondta, hogy ha vannak megállapítások, akkor annak utána kell menni, rendet kell
tenni. Kérte, hogy a továbbiakban is fogalmazza meg építő szándékú javaslatait
képviselő asszony és többi képviselő-társa is. A továbbiakban elmondta, hogy a
hivatalnak az ő polgármestersége óta jóval nagyobb fordulaton kell dolgoznia, mint
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ahogyan az korábban történt. Ebben benne vannak az eredmények, hiszen a hivatal
képes volt a fordulatot felvenni, de az is látszik, hogy a nagyobb teljesítményre való
ösztökélés hibákat is kiadott. Meglátása szerint most jött el az idő, hogy egy minőségi
lépést tegyünk, ebben nagyon fontos szerepe lesz a mérhető teljesítményértékelési
rendszernek. Kérése volt, hogy a személyi jellegű kérdések ne jöjjenek ide a testület
elé. Megemlítette, hogy egy képviselő-társuk korábban arra esküdött, hogy el fogja
lehetetleníteni a hivatal munkáját. Bízik abban, hogy ezt csak egy felindult
pillanatában tette meg. Megköszönte a hivatal munkáját, de előre vetítette azt, hogy
tovább kell dolgoznunk. A 2015-2016-os év lesz a változás időszaka, amelyre fel kell
készülnünk, de minden munkatársa munkájára számít.
Bódi Judit képviselő asszony érzése az volt, hogy lehet, kellene egy olyan
beszámolót készíteni, amelyben a testület számol be a saját munkájáról. Meglátása
szerint ez a vita annál az előterjesztésnél alakulhatna ki. Megítélése szerint a hivatal
működik, senki nem állítja ennek az ellenkezőjét, sőt közös hivatalként is működik.
Felvetődött benne, hogy lehet érdemes lett volna ezt a napirendi pontot a közös hivatal
többi önkormányzatával együtt tárgyalni. Javasolta a beszámoló elfogadását.
Kovács Zsolt képviselő úr megerősítette, hogy sajnos az ESzB ülésen sem volt
kérdés, hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz, pedig ezeket a kérdéseket ott, zártabb
körben meg lehetett volna tárgyalni.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. július 1. és
2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről készült beszámoló
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
288/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
alapján előterjesztett, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2014. július 1. és
2015. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előterjesztés

az

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Magyar
Államkincstár az előterjesztés készítése idején végez felmérést az önkormányzatok
ASP központhoz való csatlakozási szándékáról. Az előterjesztésben részletezett
előnyöket figyelembe véve előzetes csatlakozási szándékunkat a megadott határidőig
jeleztük, azonban ez csak a testület megerősítő határozatával együtt érvényes.
Dr. Kiss Imre jegyző úr ezek után az előterjesztés szerint tájékoztatta a testületet az
ASP központról.
Szólláth Tibor polgármester úr 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 az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásról készült
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
289/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015.
(III. 24.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján kezdeményezi az önkormányzati ASP
központhoz történő csatlakozást.
Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstárt tájékoztassa a határozatban foglalt
csatlakozási szándékról.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Városi
Rendelőintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 10. szám) 2014-2015. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a képviselőt-testület
munkaterve szerint a Városi Rendelőintézet 2015. szeptember hónapban számol be a
2014-2015. évben végzett munkájáról. Az intézményvezető határidőben megküldte
beszámolóját, melyet most a testület elé terjesztett.
Megkérdezte, hogy Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető asszonynak van-e
szóbeli kiegészítése.
Baráthné Megallai Erzsébet intézményvezető asszony szóbeli kiegészítést nem tett.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mit kívánna intézményvezető
asszony az intézmény további jó, illetve még jobb működéséhez.
Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető asszony köszöntötte a képviselőtestület tagjait. A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy a legfőbb gond a
szakember ellátottság, de megítélése szerint ezt nálunk mindig sikerült megoldani. A
rendelőintézet 40 éves épület. A szakember ellátottság mellett szeretnének a
betegeknek olyan környezetet biztosítani, amely komfortosabb.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy a bizottsági ülésen valóban meg
lehet mindent beszélni, de akkor a város lakossága semmit nem tud a
nézetkülönbségekről, hiszen a 8 fő átviszi az akaratát. A bizottsági ülésen felvetődött,
hogy polgármester úr látja azt, hogy a Tüdőgondozó bekerüljön az intézménybe, ő
nem látja ennek a lehetőségét a zsúfoltság miatt. A 40 évvel együtt kell élnünk és az
előző politikai döntések következményeivel.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte az intézményvezető asszony és
minden ott dolgozó munkáját. A beszámolóból kitűnik, hogy milyen nehézségekkel
küzdenek, de személyes tapasztalata szerint az ott dolgozók elhivatottak, és a
lehetőségekhez képest a legjobb szolgáltatást nyújtják.
Ötvös Attila képviselő úr is megköszönte a Rendelőintézet minden dolgozójának a
munkáját. Dr. Éles András képviselő úr felé megjegyezte, hogy a mai javaslatban is
van olyan, amit képviselő úr hozott fel bizottsági ülésen és támogatásra talált. Tehát
visszautasítja azt, hogy mindent lesöpörnek, amit javasol.
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Bódi Judit képviselő asszony reményét fejezte ki az iránt, hogy karácsonyra
remélhetőleg megvalósul a fejlesztés. A beszámolóból kiemelte azt, hogy naponta
1200 fő fordul meg az intézményben, amely óriási szám. Megköszönte az
intézményben dolgozók munkáját.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr az elismerések mellett a tedeji rendelések
kérdését vetette fel. Az önkormányzat annak idején jelentős anyagi befektetést végzett,
hogy fogorvosi rendelés és felnőtt háziorvosi rendelés legyen. Az utóbbinál nagyon
minimális az igénybevétel az előbbinél még kevesebb. A fenntartás szükséges-e
illetve, hogyan lehetne javítani az igénybevételt.
Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető asszony megköszönte a köszöneteket
és a jó kívánságokat, amelyeket továbbít az intézmény dolgozói felé. Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr felé válaszában elmondta, hogy meglátása szerint biztonságosabb
lenne az ellátás, ha a betegeket be tudnánk juttatni a Kossuth utcai rendelőbe. Itt
vannak a szakorvosok, a gyógyszer kiváltási lehetőség, egy helyen el tudnának intézni
mindent. A beutazás a nyári időszakban okoz gondot, tanítási időszakban ez jobban
megoldható.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint az új szerződések kötésekor nagyobb
figyelmet kell fordítani a tedeji térségre. Megjegyezte, hogy nem szerencsés
visszamutogatni, hogy miért nem épült meg az orvosi rendelő, miért nem lettünk
kistérségi központ. Most pedig egy sor olyan dolgot meg tudunk csinálni, ami eddig
lehetetlen volt, pl. járási központ is lettünk. Bízunk abban, hogy a rendelő az év végére
megújul. Az ott folyó szakmai munka rendben van, viszont egy kicsit nagyobb
fegyelem szükséges. Ehhez akarunk hozzájárulni azzal, hogy az intézményvezetőnek
legyen ahhoz hatásköre és jogköre, hogy ellenőrizze az orvosok rendelési idejének
betartását. A maga részéről az intézményvezető asszonnyal közösen keresik azt a
lehetőséget, hogy a felújított orvosi rendelőbe hogyan kerülhet be a Tüdőgondozó.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy polgármestersége idején nem volt elég
lobby ereje ahhoz, hogy a Rendelőintézetet felújítsuk, de Szólláth Tibor polgármester
úr sem tudta ezt elintézni.
Bódi Judit képviselő asszony szerint teljesen rendben van az, hogy nyert az
önkormányzat egy pályázatot, amelyből fel fogjuk újítani a Rendelőintézetet. A
továbbiakban a kistérség és a járási központ kialakításáról beszélt, annak feltételeiről.
Megjegyezte még, hogy ugyan nem valósult meg a Rendelőintézet, de megvalósult a
főtér, a gimnázium felújítása.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte, hogy ne menjünk bele ebbe a vitába, hiszen a
beszámoló megtárgyalása és elfogadása a napirend tárgya. Végezetül megköszönte a
Rendelőintézetben dolgozók munkáját, és ha felújítás kezdetét veszi nagy toleranciára
lesz szükség a betegek és az ott dolgozók részéről is.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatáról.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Városi Rendelőintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 10.
szám) 2014-2015. évi munkájáról készült beszámoló határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

290/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a a Városi Rendelőintézet (4080
Hajdúnánás, Kossuth utca 10.) 2014-2015. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte,
és elfogadja azt.
Felkéri a polgármestert, hogy Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető értesítéséről
gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Városi
Rendelőintézet magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, valamint a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület 2001-ben
Baráthné Megellai Erzsébetet nevezte ki a Városi Rendelőintézet vezetőjévé. A
határozatlan idejű vezetői megbízás jogszabályváltozás következtében 2011. január
1-jétől 2015. december 31-ig tartó magasabb vezetői megbízássá alakult át, ezért az
álláspályázat közzététele most vált időszerűvé. A továbbiakban a véleményező
bizottság tagjaira is tett javaslatot, mely szerint a képviselő-testület részéről Kovács
Zsolt ESzB elnököt, a Rendelőintézet részéről Sepsiné Vandróczki Gyöngyi vezető
védőnőt, a Magyar Orvosi Kamara HBM Területi Szervezete részéről Dr. Németh
Attila titkárt javasolta.
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 I. és II. pontjairól, figyelembe véve a véleményező bizottság tagjaira tett
javaslatot is.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Városi Rendelőintézet magasabb vezetői álláshelyére pályázat
kiírására készült előterjesztés I. határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Városi Rendelőintézet magasabb vezetői álláshelyére pályázat
kiírására készült előterjesztés II. határozati javaslatát - az elhangzott véleményező
bizottság tagjaira tett javaslattal együtt -10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
291/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A., illetve 20/B. §-ai és
a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló,
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Városi
Rendelőintézet (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) magasabb vezető beosztás
betöltésére, a melléklet szerint.
A pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (4) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a kormányzati személyügyi
igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, a helyben szokásos módon, továbbá
az Egészségügyi Közlönyben is közzé kell tenni.
A képviselő-testület szükségesnek tartja a pályázati felhívás Hajdúnánási Újságban történő
megjelentetését is.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a melléklet szerint történő közzétételéről
gondoskodjon, valamint felkéri a polgármestert, hogy a pályázat(ok) elbírálására
vonatkozó előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelősök: Dr. Kiss Imre jegyző és Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30. - pályázati felhívás közzétételére
2015. november 30. - pályázatok elbírálására vonatkozó előterjesztés
készítésére

292/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése értelmében - Városi Rendelőintézet
(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) magasabb vezető beosztás betöltésére
pályázók meghallgatására háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező véleményező bizottság felállítását határozza el, melynek tagjai:
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Kovács Zsolt, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,
Sepsiné Vandróczki Gyöngyi vezető védőnő,
Dr. Németh Attila, a Magyar Orvosi Kamara Hajdú-Bihar Megyei Területi
Szervezetének titkára.

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a delegált tagok értesítéséről, felkéréséről és a
vélemény beszerzéséről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30. – bizottság eljárásának lefolytatása

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám) 2014/2015. nevelési
évben végzett tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a beszámoló határozati
javaslatát nem javasolja elfogadásra, az Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságok elfogadták kiegészítéssel, a Városfejlesztési
Bizottság a szakbizottság állásfoglalását kérte.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló törvény rögzíti, hogy a fenntartó tanévenként legfeljebb egy
alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről
átfogó módon beszámoljon. A Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője elkészítette és
benyújtotta az intézmény 2014/2015. nevelési évben végzett tevékenységére
vonatkozó beszámolóját.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a MOISB igen hosszasan
tárgyalta ezt a beszámolót. A bizottság nehéz helyzetben volt, mivel a beszámoló
szakmai részét, ami az óvodai dolgozók munkáját mutatta be szívesen elfogadták
volna. Azonban a bizottság még sem tudta elfogadni, mert az ügyviteli, törvényességi
kérdésekben felmerülő problémák olyan módon jelentek meg a beszámolóban, mintha
azok nem is lettek volna problémák, illetve az ott jelzett auditori és külső ellenőrzési
problémák, mintha önkormányzati problémák lennének. Azt tudták mondani, hogy
csak akkor tudják elfogadni a beszámolót, ha a bizottsági ülésen megbeszélt
problémák kikerülnek abból. Ha elfogadjuk a beszámolót, akkor az úgy néz ki, mintha
egyetértenének az intézményvezetői megállapítással. Egészen konkrétan meg is
mondták azokat a bekezdéseket, amelyek teljes mértékben ellenkeznek a valósággal,
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valamint az önkormányzat álláspontjával. A továbbiakban a bizottsági javaslat szerint
ismertette a kifogásolt pontokat. A tegnapi napon megkapta a módosított beszámolót,
amelyből a kért pontok kikerültek.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Dr. Juhász Endre alpolgármester úr
ügyrendi javaslatot kíván tenni, így megadta számára a szót.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr felhívta a figyelmet, hogy a beszámolónak az
utolsó részében van egy legitimációs záradék, miszerint a nevelő-testület ezt a
beszámolót elfogadta. Amennyiben az önkormányzat valamelyik bizottsága, vagy a
képviselő-testület a beszámolónak valamely részét meg kívánja változtatni, újra a
nevelő-testület elé kell vinni. Megkérdezte, hogy nem az-e a jogszerű, ha a beszámoló
visszavonásra kerül és a következő testületi ülésen az újabb legitimációs záradékkal
ellátva kerül megtárgyalásra.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte Kovácsné Bata Éva intézményvezető
asszonyt, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy amit a bizottság elnöke elmondott
egyért-e vele.
Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszony válasza igen volt.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérte, hogy az általa feltett kérdésre kapjon
választ, mert csak ez után tud konkrét javaslatot megfogalmazni.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy először arra kell választ kapnunk, hogy az
intézményvezető asszony által átdolgozott beszámolót elfogadta-e a nevelő-testület.
Ha nem, akkor a nevelő-testület ismételt határozatát be kell szerezni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr miután a kérdésére a választ megkapta, azt a
javaslatot fogalmazta meg, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását függesszük fel és
egy hónapon belül új, a nevelő-testület által elfogadott beszámolót terjesszen
intézményvezető asszony a testület elé.
Szólláth Tibor polgármester úr az ügyrendi javaslatról, vita nélkül szavazást rendelt
el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a javaslatot, amely szerint a Hajdúnánási Óvoda 2014/2015.
nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját leveszi a napirendi pontjai
közül azzal, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére kerüljön ismételten
előterjesztésre 8 igen szavazattal, 2 képviselő (Dr. Éles András, Bódi Judit) nem vett
részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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293/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) 2014/2015. nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját leveszi a napirendi pontjai közül, azzal, hogy a
képviselő-testület soron következő ülésére kerüljön ismételten előterjesztésre.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

A szavazás után Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót Bódi Judit képviselő
asszonynak, mivel ügyrendi javaslatot kívánt tenni.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy annyi lett volna a kiegészítő javaslata,
hogy vonjuk vissza a beszámoló megtárgyalását, de előtte mondjuk el az alapvető
véleményünket, kérdésünket, észrevételeinket, ne egy hónap múlva tegyük azt meg.
Szólláth Tibor polgármester úr az ügyrendi javaslatról, vita nélkül szavazást rendelt
el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a javaslatot, amely szerint a testület vonja vissza a beszámoló
megtárgyalását, de előtte a képviselőknek legyen lehetőségük a kérdések, észrevételek,
megjegyzések megtételére 4 igen, 3 nem (Szólláth Tibor, Dr. Juhász Endre, Ötvös
Attila) szavazattal és 3 tartózkodással (Nagyné Juhász Krisztina, Kovács Zsolt,
Buczkó József) nem fogadta el.
A szavazás után Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót Dr. Éles András
képviselő úrnak, mivel ügyrendi javaslatot kívánt tenni.
Dr. Éles András képviselő úr véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban az volt,
hogy a bizottság túlterjeszkedett a hatáskörén, mivel belenyúlt a beszámolóba.
Szólláth Tibor polgármester úr megállapította, hogy képviselő úr hozzászólásában
ügyrendi javaslat nem volt. Végezetül elmondta, hogy a bizottság a beszámoló
tárgyalása kapcsán észrevételezte azt, hogy a korábbi döntésekkel kapcsolatban olyan
megállapítások szerepelnek, amelyek egyszerre nem igazak. Erre tett fel kérdéseket, és
tett javaslatot. Alpolgármester úr helyesen észrevételezte, hogy mi nem írhatunk
beszámolót az intézményvezető asszony helyett. Megkérdezte a napirend elején
intézményvezető asszonytól, hogy egyetért-e a bizottsági elnök hozzászólásával, a
bizottság javaslatával, és ő válaszában megfogalmazta, hogy igen. Ettől kezdve
intézményvezető asszony a saját belátása szerint olyan beszámolót készít, amit vállalni
tud.
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHARMADIK NAPRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) egyes csoportjainak
létszámbővítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetője öt óvodai csoport létszámtúllépésének engedélyezése iránt fordult a
képviselő-testülethez. Javasolta a csoportlétszám túllépés engedélyezését, mivel a
kérelmezett létszámok egyik esetben sem haladják meg a törvény által engedélyezhető
legfeljebb húsz százalékot, 30 főt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy ha egy gyerek nem kezdi el abban a
tanévben az óvodát, akkor abban az évben nem kap támogatást az óvoda. Ez azokra a
gyermekekre is igaz-e, akik előre jelzi, de valamilyen ok folytán nem szeptember
elején, hanem szeptember közepén kezdenek el járni. Ezekre a gyermekekre nem jár
támogatás ebben az évben? Megfogalmazta még, hogy a létszámhatár megállapításával
maximálisan egyetért a bizottság javaslatával.
Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszony elmondta, hogy statisztikai létszám
alapján dolgoznak, amely az október l-jei ez a kiinduló pont, év közben van lehetőség
módosításra.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítette a választ azzal, hogy aki október l-jéig
igénylést ad az megkapja, aki utána az nem, és később sem.
Bódi Judit képviselő asszony szerint tudatosítani kellene ezt a határpontot - október l.
- a szülőknél, mert ez az egyetlen intézményünk, amelyet mi magunk üzemeltetünk, és
minden fillér számít.
Dr. Kiss Imre jegyző úr az intézményvezető asszony által megküldött létszám
tájékoztatással kapcsolatban tette fel a kérdést.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint a 20 %-os túllépés engedélyezése ezt lefedi.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a két napirendi ponttal egyben van
problémája. Meglátása szerint nem itt kellene létszámproblémákkal, stb. foglalkozni.
Érti, hogy jól akarjuk megcsinálni, de ne itt vitassuk meg a részletkérdéseket.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról azzal a kiegészítéssel, hogy a fenntartó által engedélyezhető létszámhatár
minden csoport esetében +20% legyen.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
egyes csoportjainak létszámbővítéséről készült előterjesztés határozati javaslatát azzal
a kiegészítéssel, hogy a fenntartó által engedélyezhető létszámhatár minden csoport
esetében +20% legyen 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozat hozta:
294/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2015/2016.
nevelési évre engedélyezi a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
csoportjai maximális létszámának túllépését legfeljebb húsz százalékkal.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjének értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. október 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) vezetőjének
létszámkérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló 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 összegzésében elmondta, hogy a Hajdúnánási Óvoda
vezetője két fő létszámmal kérte megemelni az óvoda létszámkeretét. Javasolta a
testületnek az előterjesztés szerint 1 fővel engedélyezni az intézmény számára a
létszámkeretet, amely két fő 4 órás rehabilitációs foglalkoztatotti álláshelyet jelent.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy mi az oka a gyakori létszámmal
kapcsolatos kérelmeknek.
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Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mi a létszám kérelmek szakmai
magyarázata.
Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszony a létszám kérelmekre a
jogszabályokban foglaltak szerint adott magyarázatot. A konkrét esetben 1 órahosszai
időtartamról van szó, hogy nem maradjon egy rövid időre sem egyedül a kisegítő
közfoglalkoztatott a csoporttal.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony véleménye szerint munkarend szervezéssel a
kérdés megoldható, nem szabad fenntartani a törvénytelen állapotot.
Bódi Judit képviselő asszony szerint intézményvezető asszony kérelmei a laikusok
számára zavart okozhat, de meglátása szerint a problémák átszervezéssel
megoldhatóak. Javaslata volt, hogy intézményvezető asszony a kérelmek
benyújtásánál próbáljon egy lépéssel előbb járni.
Papp Gáborné képviselő asszony véleménye a teljes óvodakörrel kapcsolatban az
volt, hogy nem történt előrelépés. Javasolta, hogy a problémakör egy szűkebb körben
rendeződjön, és aztán kerüljön vissza a testület elé.
Dr. Éles András képviselő úr egyetértett képviselő asszonnyal. Igaz, hogy azok a
munkatársak, akik az előterjesztéseket készítik felkészült emberek, de sokkal nagyobb
odafigyelést szeretne kérni az olyan előterjesztések tekintetében, amelyek alapos és
mély felkészültséget igényelnek, amellyel a testület összességében nem rendelkezik.
Vannak, akiknek a beszámolóját, kérését oda lehet tenni a testület elé, de vannak
olyanok, akiknek nem. Ők is felkészültek, de időnként követhetetlen a gondolkodási
metódusuk.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint arra az intézményre, amelyre rábízzuk a
gyerekeinket nagyon kell vigyáznunk, hiszen bármi történik azonnal felvetődik a
kérdés, hogy jogszerűen működött-e, megfelelő végzettségű személy volt-e ott, stb.
Felhívta az intézményvezető asszony figyelmét, hogy mindenféle szabálytalan
működést saját hatáskörben haladéktalanul rendezzen.
Szólláth Tibor polgármester úr egyetértett azokkal a hozzászólókkal, akik azt
fogalmazták meg, hogy nem nekünk kell megoldani az intézményvezető gondjait.
Bódi Judit képviselő asszony megjegyezte, hogy az előző napirendi pontnál azért
javasolta, hogy fogalmazzuk meg a kérdések, észrevételeket, megjegyzéseket, hogy
jobban lássunk. Fontosnak tartotta elmondani, hogy az óvodáinkban nincs káosz ez
most egy köztes állapot, a következő ülésre visszakerül az óvoda beszámolója.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)
vezetőjének létszámkérelméről készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
295/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) engedélyezett létszámkeretét
2015. október 1. napjától 2 fő 4 órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
személy által betöltött álláshellyel növeli.
A fentiek végrehajtása után
2015. október 1. napjától: 69 fő.

a

Hajdúnánási

Óvoda

engedélyezett

álláskerete

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézményvezetőjének értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. szeptember 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszony távozott.)

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2014.
évi közfeladat-ellátási beszámolójáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális; Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény alapján ellátott közfeladatairól számol be a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. A Kft. 2014-ben végzett tevékenységéről szóló
beszámolót a Kft. Felügyelő Bizottsága 2015. szeptember 10-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy szerinte a beszámoló
arról szól, hogy olyan feladatokat, mint a távhőszolgáltatás, a temető fenntartás, lakás
és helyiséggazdálkodás, piac, stb. kezelését hogyan végzi a Kft. Megállapította, hogy a
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testület 38 oldalas beszámolót kapott. Meglátása szerint a lényeges kérdésekre, mint
pl. arra nem kapunk választ, hogy 2013. év óta behajtó céggel hajtatják végre a
tartozásokat, ez hogyan áll és milyen módon hajtják be a tartozást. Egyébként 2010. év
óta a cégnél a kintlevőségek növekedtek és nem csökkentek. A bizottsági ülésen
elhangzott, hogy meg kell vizsgálni, hogy az említett tevékenységeket a Kft-vel vagy
pedig más vállalkozóval fogjuk megcsináltatni. Arról nem szól a beszámoló, hogy
indokoltak-e a létszámok és a bérek. Nem szól érdemben a rezsicsökkentésről, mi a
hatása a lakosság, illetve a cég felé.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez a beszámoló a kötelező
közfeladatokkal kapcsolatos beszámoló. Véleménye szerint ez egy helyes irány, hiszen
szembesülünk azzal, hogy mi mennyibe kerül. Az önkormányzatnak végig kell
gondolnia a közfeladat-rendszerét, amelyet elsősorban a Kft-nek kell ellátnia, vagy ki
lehet szervezni a feladatot. A kérdés az, hogy ki fizeti meg a közszolgáltatást. Ahol
nekünk ármeghatározó szerepünk van és mi olyan árat szabunk meg, amelyből nem
jön ki a közfeladat-ellátás, összeget mellé kell tennünk. Ez most 90 millió Ft évente.
Ez azt jelenti, hogy 2016. évben akár 91 millió Ft-ot is mellé kell tennünk, de ezt az
összeget most nem látja, ezért kell átgondolni ezt a rendszert. Most viszont nem erről
kell dönteni, hanem arról, hogy a beszámoló korrekt-e vagy sem. Ha nem akkor, meg
kell jelölni azokat a pontokat, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Ha nincs ilyen,
nem kell látszatot kelteni.
Bódi Judit képviselő asszony megjegyezte, hogy polgármester úr kiegészítése után
egész más színben látja a beszámolót. Eszébe sem jutna, hogy a beszámoló
korrektségét kétségbe vonja vagy vitassa. Javasolta, hogy magunkra nézve hozzuk azt
a feladatot, hogy milyen intézkedést kívánunk tenni, legyen ennek folytatása.
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta képviselő asszony figyelmét, hogy a
határozati javaslat két pontból áll, a második pont tartalmazza a felhívást.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I., majd II. pontjáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) 2014. évi közfeladat-ellátási beszámolójáról készült előterjesztés
határozati javaslatának I. pontját 8 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Dr. Éles András,
Papp Gáborné) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) 2014. évi közfeladat-ellátási beszámolójáról készült előterjesztés
határozati javaslatának II. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
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296/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2014. évi közfeladat-ellátási beszámolóját
megismerte és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. szeptember 30.

297/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft-vel (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) megkötött
közfeladat-ellátásra vonatkozó szerződések hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét
meg kell vizsgálni és szükség esetén ezen szerződéseket módosítani kell.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. - az értesítésre
2015. december 31.
- a szerződések felülvizsgálatára és módosítására

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; Egészségügyi és Szociális; Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft. a Hajdúnánási Gyógyfürdőben elvégzett, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott balneoterápiás kezelések önerejének,
valamint a Fürdő utca két ÉAOP projekt költségeinek finanszírozásához kéri az
önkormányzat támogatását. A továbbiakban részletesen beszélt a HÉPSZOLG Kft.
működéséről, az évről-évi folyamatokról, eljutva a Holding Zrt-ig. Megfogalmazta,
hogy a Kft-nek évről-évre egyre nagyobb likviditási problémákkal kellett
megküzdenie. Most vagyunk egy olyan helyzetben, amikor az új menedzsment azt
tudja mondani, hogy a közfeladatokat milyen költségekkel tudja elvégezni. Ha ezt ez
alatt végzi, veszteséget fog termelni egy-egy ágazat. Ez nyilván nem lehetséges, de
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akkor az önkormányzatnak kell fizetnie. Októberben tudunk odáig eljutni, hogy a
közfeladatokat milyen forrásból és hogyan lehet megoldani. Kihangsúlyozta, hogy azt
a helyzet nem tud tovább fenntartódni, hogy a cég olyan feladatokat lásson el,
amelynek nincs meg a bevételi oldala. Kiemelte még, hogy ne hitelben gondolkodjuk,
hanem nézzünk körül, ezért vetődött fel, hogy a Kossuth utcai ingatlan eladásra
kerüljön.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy a 15.) napirendnél tartunk-e,
illetve vezérigazgató úr és ügyvezető igazgató úr mióta látja el a jelenlegi feladatát.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy igen a 15.) napirendi pontot
tárgyaljuk. Dr. Horváth Tibor Gergely 2014. március 1-től, Gere Miklós 2015. február
16-tól látja el a jelenlegi feladatát.
Bódi Judit képviselő asszony kérte, hogy igazgató úr a számok tükrében mondja már
el, hogy miről szól az előterjesztés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft-nek mennyibe kerül a Holding működtetése.
Gere Miklós ügyvezető igazgató úr ismertette az előterjesztés tartalmát. A
működtetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi tagvállalati díjuk havi 2.850
ezer Ft.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a képviselők többsége tudta-e, hogy
amikor odaadtuk a két támogatást a cégnek a visszafizetés garanciájával tudták-e, hogy
ennek semmi realitása nincs. Ha tudták, akkor miért szavazták meg, ha nem tudták,
akkor miért szavazták meg. Végezetül emlékeztetett arra, hogy polgármester úr
2006-tól a Pénzügyi Bizottságot vezette, és ha a Kft. működésével kapcsolatban
kifogása lett volna, megtehette volna.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy ő azért kérdezte meg az igazgató
urakat, hogy mióta végzik a tevékenységüket, mert kb. azóta hallja, hogy már látják a
problémát. Ez az előterjesztés is arról szól, hogy a Kft. úgy látja a probléma
megoldását, hogy az önkormányzatból újabb pénzösszegeket préseljen ki. Ez
elkeseríti. Ezek után idézett az előterjesztésből, mely szerint „az önrész mértékét vagy
a kezelést igénybevevő, vagy harmadik félnek kell megtéríteni.” Ilyen alapon
mondható, hogy akik 2014-ben balneoterápiás kezelésben részesültek utólag x Ft-ot
fizessenek meg, ha ez nem mondható, akkor fizessen az önkormányzat. Ilyen a
következő is, mely szerint egy meg nem valósult pályázat miatt fizessen az
önkormányzat x Ft-ot. Ha egy gazdasági társaság valamire vállalkozik kockázatot
vállal és az vagy sikerül, vagy nem, vagy nyereséget hoz vagy nem. Ezek után sajnos
felvetődik benne, hogy el kell gondolkodni a képviselő-testületnek azon, hogy banki
ismeretekkel, banki eszközökkel, banki vezetési stílussal lehet-e, szabad-e gazdasági
társaságot vezetni. Tiszteli vezérigazgató urat, ügyvezető igazgató urat és
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tevékenységüket, de ilyen fizetések mellett ennyi idő alatt már kellene eredménynek
mutatkoznia. Mindenki gondolja végig és felelősségteljesen döntsön arról, hogy kell-e,
szabad-e továbbvinni, vagy mondja ki a testület, hogy hozzunk létre egy válságstábot
és valami valós előrelépés történjen.
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta a testület figyelmét arra, hogy a
balneoterápiás kezelést azért tette ingyenessé az önkormányzat, mert felépült egy
gyógyászati rész, ami mellett nincs szálloda és meg kellett oldani, a nánási emberek
kapták ezt a szolgáltatást. Korábbi döntés hozományai az előterjesztésbe foglalt
további összegek.
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr elmondta, hogy a Holding Zrt-t a
képviselő-testület hozta létre, annak üzleti tervét és beszámolóját is a testület fogadta
el. Ebben a beszámolóban és üzleti tervben szerepel a Holding működési költsége.
Amikor az önkormányzat létrehozta a Holding Zrt-t arról is döntenie kellett, hogy
milyen forrásból fog működni. Az akkori döntés alapján a forrás a tagvállalatok
tagvállalati díjaiból történik. A Holding a struktúrájánál fogva nem a piacon dolgozik,
hanem a tagvállalatokat szolgálja és a tulajdonosi jogokat gyakorolja az önkormányzat
döntése alapján az önkormányzat helyett a tagvállalatoknál. Ezért a tagvállalatok
finanszírozzák a működését.
A funkcióbővítő pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy volt a vissza nem térítendő
támogatás 60 %, 40 %-át pedig hitelből, illetve önerőből tervezte a Kft. A testület úgy
döntött, hogy a Kft-nek azt a részt, amit a hitelből nem tud finanszírozni átadja a
Kft-nek. Megjegyezte, hogy az OTP Bank Zrt. még mindig a hitel jóváhagyásáról
dolgozik. Ha megtörténik a jóváhagyás a visszatérítés is megtörténik az önkormányzat
felé.
Ötvös Attila képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy a balneoterápia kérdésben
hozott határozatok 2012. és 2013. évben kerültek meghozatalra. Meglátása szerint, ha
felkértük a céget, hogy a pályázatokban vegyen részt és költségek merültek fel, akkor
nekünk melléjük kell állnunk.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megfontolásra ajánlotta, hogy évente kb. 2 ezer
ember kezelését támogatja az önkormányzat az önerő átvállalásával, kezelésenként kb.
800 Ft-tal, ezt 10 kezelést véve 8 ezer Ft támogatást kapnak. Ezt az ösztönzést
szezonon kívül abbahagyni nem szerencsés, mert komoly bevétel ebből adódhat. Lehet
csökkenteni a mértéket, vagy megfizetheti a plusz költséget a kezelést igénybe vevő.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony szerint jó dolog, ha látjuk a problémát, mert
sok évig nem látták a képviselők, a korábbi HÉPSZOLG vezetői sem látták, és ez nem
iskolai végzettség kérdése. Érdekes szemlélet az is véleménye szerint, hogy ki
mennyibe kerül. Attól működik egy cég, egy intézmény, hogy a vezető ott van, és
nyilván ennek van költsége. Nagyon fontos az, hogy olyan vezető legyen, aki látja a
problémákat, akinek van elképzelése annak megoldására.
Dr. Éles András képviselő úr szerint képviselő asszony hozzászólásában vannak
súlyos tévedések. Véleménye szerint a konstrukció sem jó és ennyi pénzért nincs
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szükség arra, aki három év alatt nem tudott eredményt felmutatni. Kritikaként
fogalmazta meg, hogy az önkormányzat kézi vezérlésre állította a HÉPSZOLG Kft-t.
A számla kiegyenlítésre most került benyújtásra.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy kétszer is elolvasta az
előterjesztést, az előzményeket ismeri, ennek felelős tudatában nyilatkozott. Igaz, hogy
jelenleg egyetlen intézménynek sem vezetője, de végzettsége és rálátása van. Nem érti,
hogy miért kell a végzettségeket feszegetni. Nem gondolja, hogy aki nem a többségi
akarat szerint lát egy problémát, biztos, hogy hülye. Nem kinevetni kell a másikat,
hanem elgondolni, hogy mi van a mondanivalója mögött.
Bódi Judit képviselő asszony emlékeztetett arra, hogy a Kft. néhány hónappal ezelőtt
adott egy tájékoztatást arról, hogy hol tartanak és folyamatosan beszámolnak a
helyzetükről, ehhez megértést, türelmet és együttműködést kértek. Akkor egyöntetűen
azt mondtuk, hogy rendben van. Még mindig itt tart és azt kéri, hogy minél hamarabb
jöjjenek ide ezek az előterjesztések, hogy végére érjünk ennek a dolognak. Mindent
támogatni fog és megszavaz, igaz, hogy nem a „döntéshozó gépezet” része. Javasolta,
hogy a 4. pontban szereplő 5.480 eFt-ot a Kft. felénk fizesse meg.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy MOISB ülésen egy
táblázatot kért Gere Miklós ügyvezető igazgató úrtól a bevételekről-kiadásokról és
önkormányzati támogatásokról.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a „döntéshozó gépezet”
megjelölés sértő a képviselő-társai számára. Képviselő asszony is volt frakcióvezető,
tudja, hogy egy frakció együtt szavaz. Nem kérkedett azzal, hogy ő igazgató, csak
példaképpen említette és hozott hasonlatot.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Bódi Judit képviselő asszony ügyrendi
javaslatot kíván tenni, ezért megadta neki a szót.
Bódi Judit képviselő asszony elfogadta képviselő asszony kritikáját, a vita hevében
ragadtatta el magát. A frakció valóban egyben működik.
Szólláth Tibor polgármester úr hozzászólásában kiemelte, hogy a felelősséget
mindig a többségnek kell vállalnia. Nem szerencsés azt a látszatot kelteni, hogy a
Holding megalakulása bármilyen formában az oka annak, hogy a társaság milyen
helyzetben van, ezt a feltevést visszautasította. A cég működésével kapcsolatban
rendet akarunk tenni és világosan akarunk látni a működését illetően. Arra hivatkozni,
hogy 2006. évben a Pénzügyi Bizottság elnöke volt, gyerekes, hiszen csak annyit
láttak, amennyit elébe tártak. 2006. és 2010. között minden arról szólt, hogy az akkori
vezetés az akkori többség elől hogyan tudja elrejteni azt, amit látni szerettek volna.
2006-ig az ellenzéket nem engedték be a Felügyelő Bizottságba, nem tudtak semmit.
Itt 100 ember állásával játszunk.
Gere Miklós ügyvezető igazgató úr Papp Gáborné képviselő asszony felvetésére
elmondta, hogy rövid határidőn belül részletes ágazati intézkedési tervet fognak
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letenni a képviselő-testület asztalára. Elmondta még, hogy 13 és fél évig volt banki
vezető, ahol elég sok mindent látott cégek tekintetében. Az eredményeket tekintve 1-7.
hónapot nézve az eredményük + 18 millió Ft, de ezzel szemben hordoznak magukkal
számvitelileg elszámolni köteles összegeket. Belátható, hogy bárhogy dolgoznak, az
elmúlt 8-10 év problémáját nem tudják egy év alatt megoldani. Végezetül elmondta,
hogy a testület tudomása nélkül semmit nem lépnek, az egyeztetések rendszeresek,
ebben vezérigazgató úr is megerősítheti.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi
javaslatot kíván tenni.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy polgármester úr akkor adott szót a
meghívott vendégnek, amikor a képviselőknek nincs lehetőségük a felvetésre reagálni.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint ez nem így van, hiszen még nem zárta le a
vitát és még nem történt meg a szavazás.
Ezek után megadta még a lehetőséget a hozzászólásokra, de mivel nem volt további
hozzászólás szavazást rendelt el először Bódi Judit képviselő asszony azon
javaslatáról, hogy az 5.480 eFt összeg kifizetés lenne az, kompenzáció legyen.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a javaslatot, amely szerint az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099
azonosító számú „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. század tükrében” című forrás
hiányában meg nem valósult pályázat előkészítési szakaszában eddig felmerült
kiadásokhoz 5.480 eFt kifizetés lenne, az kerüljön kompenzálásra 2 igen (Dr. Éles
András, Bódi Judit), 6 nem szavazattal és 2 tartózkodással (Kovács Zsolt, Papp
Gáborné) nem került elfogadásra.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatának 1-4. pontjairól.
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatának
1. pontját 9 igen, l nem (Papp Gáborné) szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatának
2. pontját 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Éles András) és 1 képviselő (Papp
Gáborné) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatának
3. pontját 8 igen és 2 nem (Dr. Éles András, Papp Gáborné) szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatának
4. pontját 7 igen és 2 nem (Dr. Éles András, Papp Gáborné) szavazattal és
1 tartózkodással (Bódi Judit) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
298/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. (408 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) kérelmét és úgy határoz, hogy az
540/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Hajdúnánási
Gyógyfürdőben elvégzett, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott
fürdőgyógyászati kezelésekért, az önkormányzat 2014. évi és 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2014. (II. 14.) és 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendeletekben már biztosított
támogatáson felül, a jogszabályban meghatározott mértékű és a kezelést igénybevevők
által megfizetendő díjat, 18.000 eFt keretösszeg meghatározásával, a 2014. és 2015. évek
vonatkozásában, teljes egészében megtéríti a kérelmezőnek.
A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a költségvetésben meghatározott támogatáson
felül az önkormányzat által megfizetett díjat kizárólag csak az önkormányzat felé fennálló
szállítói kötelezettsége csökkentésére fordíthatja.
A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. számára kifizetésre kerülő díj forrásául az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati
Rendeletben nem tervezett a Kft. felé fennálló vevőkövetelés megfizetése szolgál.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

299/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2015. (III. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozat 2. pontját, a határozat változással nem érintett részeinek
hatályban tartása mellett, hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

-

300/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. (408 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) kérelmét és úgy határoz, hogy az ÉAOP2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. század
tükrében” című forrás hiányában meg nem valósult pályázat előkészítési szakaszában
eddig felmerült kiadásokra való tekintettel a 281/2014. (IX. 18.) számú Képviselő-testületi
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Határozat alapján nyújtott 3.150 eFt összegű kamatmentes visszatérítendő támogatásból
fennálló önkormányzati követelést elengedi.
A 281/2014. (IX. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján nyújtott kamatmentes
visszatérítendő támogatás határidőre történő vissza nem fizetése miatt esedékes késedelmi
kamatot elengedi.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

301/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. (408 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) kérelmét és úgy határoz, hogy az ÉAOP5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének
funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat nem támogatott kiadásaihoz 2.457 eFt, az ÉAOP2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció Hajdúnánáson a XXI. század
tükrében” című forrás hiányában meg nem valósult pályázat előkészítési szakaszában
eddig felmerült kiadásokhoz 2.518 eFt támogatást biztosít, a 79/2015. (III. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján nyújtott 30 millió Ft összegű kamatmentes
támogatási kölcsönből fennálló önkormányzati követelésből összesen 4.975 eFt követelés
elengedésével.
A 79/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján nyújtott kamatmentes
visszatérítendő támogatásból az elengedett rész határidőre történő vissza nem fizetése miatt
esedékes késedelmi kamatot elengedi.
A képviselő-testület az ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0099 azonosító számú, „Élővízi attrakció
Hajdúnánáson a XXI. század tükrében” című forrás hiányában meg nem valósult pályázat
előkészítési szakaszában eddig felmerült kiadásokhoz 5.480 eFt vissza nem térítendő
támogatást biztosít, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr és Gere Miklós ügyvezető
igazgató úr távozott.)
Szólláth Tibor polgármester úr du. 12,20 órakor kérte a képviselő-testület tagjait és
a hivatal dolgozóit, hogy a 17.) napirendi pont megtárgyalásának idejére közösen
menjenek át a Bocskai u. 2. szám alatti Közösség Tér helyiségébe.
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(A 17.) napirendi pont tárgyalásánál nem voltak jelen Dr. Éles András és Tóth Imre
képviselő urak, így a testület 9 fővel tárgyalta ezt a napirendi pontot.)
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Járási
Esélyteremtő Programterv jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a Közösségi Tér helyiségében Magyar
Sándor polgármester urat, valamint Folyás képviselő-testületének megjelent tagjait,
Mikó Zoltán polgármester urat, valamint Tiszagyulaháza képviselő-testületének
megjelent tagjait, Takács József polgármester urat, valamint Újtikos képviselőtestületének megjelent tagjait és végezetül Hajdúnánás Városi Önkormányzat
képviselő-testületének tagjait, valamint az együttes ülésen megjelenteket. Örömét
fejezte ki az iránt, hogy együttes ülésen vesznek részt a testületek, hiszen talán csak a
közös hivatal alakuló ülésén voltunk így együtt.
Megkérte polgármester kollegáit, hogy állapítsák meg a testületek határozatképességét
és az ülésüket nyissák meg.
Magyar Sándor polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította,
hogy Folyás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes és az ülést
megnyitotta.
Mikó Zoltán polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította,
hogy Tiszagyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes
és az ülést megnyitotta.
Takács József polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította,
hogy Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes és az
ülést megnyitotta.
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal ÁROP-1.A.3-2014-2014-0121 kódszámmal pályázatot
működtet a „Területi együttműködést segítő program kialakítása a konvergencia
régiókban címmel”.
A projekt során a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok és
további együttműködő partnerek műhelymunkák keretében dolgozták ki az alábbi
hátrányos helyzetű esélyegyenlőségi célcsoportok életminőségét javító programot:
- mélyszegénységben élők és romák,
- nők,
- gyermekek,
- idősek,
- fogyatékkal élők.
A projekt fő célkitűzése a Járási Esélyteremtő Programterv megalkotása a járáson
belüli önkormányzati intézmények, civil szervezetek, egyházi szereplők, roma
nemzetiségi önkormányzat aktivizálásával.
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A program során 12 kerekasztal ülést tartottunk, mely alkalmakkor feltártuk az egyes
célcsoportok aktuális élethelyzetét, a problémákat, melyekre a szakmai alapokon
nyugvó megoldási lehetőségeket az intézkedési terv tartalmazza.
A projekt tartalma szerint a Járási Esélyteremtő munkacsoport által elkészített Járási
Esélyteremtő Programtervet a Képviselő-testület hagyja jóvá, melyet követően 5
alkalommal az érintett településeken történő disszemináció, illetve társadalmasítás
következik.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Az előterjesztéssel kapcsolatban a képviselő-testületek tagjainak nem volt kérdésük,
észrevételük, megjegyzésük.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Járási Esélyteremtő
Programterv jóváhagyásáról készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
302/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Járás Járási
Esélyteremtő Programtervét megismerte, és azt az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyja.
Felelős: Határidő: -

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Ezek után Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos képviselő-testületei is Magyar Sándor,
Mikó Zoltán és Takács József polgármester urak vezetésével lebonyolították a
testületek szavazását a napirendi ponttal kapcsolatban.
Szólláth Tibor polgármester úr a szavazások lebonyolítása után megköszönte a
képviselő-testületek tagjainak megjelenését, végzett munkájukat.
(Az együttes ülés du. 12,45 órakor ért végett.)
(A további napirendi pontok megtárgyalására ismét a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Dísztermében került sor du. 13,20 órai kezdettel.)
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(A 18.) napirendi pont tárgyalásánál nem voltak jelen Szabóné Marth Éva és Nagyné
Juhász Krisztina képviselő asszonyok, Dr. Éles András képviselő úr visszaérkezett, így
a testület 8 fővel folytatta a munkáját.)
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához
történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságok az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Önkormányzatunk
minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázati rendszerhez, mely
révén lehetőségünk nyílik a felsőoktatásban tanuló diákok szociális támogatására.
Javasolta a testületnek, hogy önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozzon a
pályázati programhoz.
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 1. és 2. pontjairól, a 2. pontot kiegészítve azzal, hogy 130 fő és 4000.Ft/hó összeggel.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról készült előterjesztés
határozati javaslatának 1. pontját 8 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához történő csatlakozásról készült előterjesztés
határozati javaslatának 2. pontját - az elhangzott kiegészítéssel együtt 130 fő és 4.000.Ft/hó összeg - 8 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
303/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
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felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit megismerte, azt elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat
és a pályázatokról hozott döntést a http://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú nyilatkozat megtételére
és felkéri, hogy annak határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

304/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve kiírja 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által javasolt
pályázati kiírás szerint. A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
A képviselő-testület 130 főt 490.000 Ft Ft/hó erejéig támogat. A képviselő-testület
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget az önkormányzat 2016. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő kiírásáról, a beérkezett
pályázatok képviselő-testületi döntésre való előkészítéséről és előterjesztéséről, valamint a
költségvetésbe történő betervezésről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidők: 2015. október 5. - pályázat kiírása
2015. december 7. - pályázatok elbírálása
2016. február 15. - a tervezésre

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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(Az ülésre Szabóné Marth Éva és Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszonyok
visszaérkeztek, így a testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés önálló
területi ellátási kötelezettséggel bíró orvosi körzet létrehozásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a városban jelenleg
7 önálló felnőtt háziorvosi körzet működik, emellett egy háziorvos területi ellátási
kötelezettsége nélküli ellátást biztosít. Betegellátási és szakmai szempontok okán
javaslom, hogy a testület nyilvánítsa ki azon szándékát, miszerint 2015. december
31-ig egy új, 8. számú felnőtt háziorvosi körzetet alakít ki.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy több ok adja
az aktualitását ennek a kérdésnek, egyrészt a demográfia, másrészt a sürgősségi ellátás
szempontja. Nehéz nappali sürgősségi ellátást biztosítani páratlan számú körzet
esetében, páros számú körzet esetén könnyebb ezt megszervezni, illetve várhatóan a
területi ellátási kötelezettséggel nem bíró háziorvosi körzet megszűnik, így várhatóan
1500 betegnek kell új háziorvost választani. A testület ezzel a döntésével egy befogadó
helyet teremt ennek a körzetnek a betegei számára, hangsúlyozva azonban azt, hogy a
szabad orvosválasztás lehetősége továbbra is fennáll, kötelező beteg átirányítás nem
történik.
Dr. Éles András képviselő úr egyetértett az előterjesztéssel, de javasolta, hogy
elfogadás után széles körben történjen meg a város lakossága tájékoztatása.
Kovács Zsolt képviselő úr is egyetértett azzal, hogy a lakosság tájékoztatása történjen
meg. Tudvalevő, hogy Dr. Suhajda Éva nyugdíjba megy. A nála lévő betegek számára
ez nem azt jelenti, hogy gyorsan orvost kell keresniük, számukra az ellátás nem szűnik
meg.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kiegészítette még az előző hozzászólását azzal,
hogy ez a döntésünk egy elvi döntés, amelyet ütemterv szerűen követ a végrehajtás,
így egyeztetés a kamarával, az orvosokkal, rendelet módosítás, praxisjog
meghirdetése, pályázat elbírálása, szerződés kötése, ÁNTSZ engedély stb.
Mivel az előerjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az önálló területi ellátási kötelezettséggel bíró orvosi körzet
létrehozásáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
305/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
egy új, területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzetet alakít ki.
Felhatalmazza a polgármestert a körzet létrehozásához szükséges előzetes egyeztetések,
lefolytatásáról, a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. október 31. - a képviselő-testület tájékoztatására az eljárási lépésekről
2016. január 31. - előterjesztés készítésére az új körzet kialakításáról

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat által kötött háziorvosi és szakorvosi feladat-ellátási szerződések
felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az önkormányzat
feladat-ellátási szerződés útján láttatja el a gyermek, illetve felnőtt háziorvosi
feladatokat, valamint a szakorvosi feladatok egy részét. Tekintettel az előző napirendi
pontnál hozott döntésünkre, javaslom, hogy azzal a módosítással tárgyaljuk ezt az
előterjesztést, hogy a felnőtt háziorvosi szerződések módosításának határideje 2015.
december 31. legyen.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előerjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által kötött háziorvosi és
szakorvosi feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatáról készült előterjesztés
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határozati javaslatát azzal a módosítással, hogy a felnőtt háziorvosi szerződések
módosításának határideje 2015. december 31. legyen, 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
306/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi
egészségügyi szolgáltatókkal az előterjesztés melléklete szerinti szerződéseket köti meg,
2015. október 1-jei hatállyal.
Szolgáltató és rendelés megnevezése:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

AB-OVO Egészségügyi Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.)
Dr. Kátai Ibolya
I. sz. gyermekorvosi körzet
„Aesculapius -94” Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 69.)
Dr. Marosi Csaba
III. sz. gyermekorvosi körzet
Pappné Dr. László Ibolya (4028 Debrecen, Benedek Elek tér 5.)
II. számú gyermekorvosi körzet
Horai Dentál Bt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.)
Dr. Horai Zsolt
I. számú fogorvosi körzet
Vackor Dentál Bt. (4032 Debrecen, Kosztolányi D. u. 33.)
Dr. Horainé Szép Tünde
Dr. Dancsó Beáta ellátó szakorvos
II. számú fogorvosi körzet
Vargadent – 2000. Bt. (4032 Debrecen, Akadémia u. 96.)
Dr. Varga Sándor
III. számú fogorvosi körzet
KOVAB-MED Kft. (4241 Bocskaikert, Németh L. u. 24.)
Dr. Abafalvi Zsuzsa
IV. számú fogorvosi körzet
PRO AEGROTIBUS Bt. (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 23.)
egészségügyi ellátásért felelős orvos: Dr. Szécsi Anna
fül-orr-gége szakrendelés
Neurológia 2000 Bt. (4028 Debrecen, Ajtó u. 14.)
Dr. Bedő György
neurológia szakrendelés
DE NOVO Bt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 18. I/1.)
Dr. Prodanov Vaszil
ortopédiai szakrendelés
FIZIO–M Kft (4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 8.)
Pók Marianna gyógytornász
Józsiné Gimesi Andrea (4080 Hajdúnánás, Nagy S. u. 6.)
gyógytornász
Domokos és Társa Reumatológiai Bt. (4400 Nyíregyháza, Legyező u. 6/B.)
Dr. Domokos Pál
reumatológia szakrendelés
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14.

15.

UROFOR Bt. (4028 Debrecen, Baksay S. u. 46.) ¼.)
Dr. Tóth György
urológia szakrendelés
Synlab (1135 Budapest, Reitter F. u. 39-49.) – labor szakrendelés

Dönt arról, hogy hogy az alábbi egészségügyi szolgáltatókkal az előterjesztés melléklete
szerinti szerződéseket köti meg, 2016. január 1-jei hatállyal:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FRANCIA-MED Bt (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 3. „B” lph. 2/2.)
Dr. Francia Boglárka
I. számú felnőtt háziorvosi körzet
PRO AEGROTIBUS Bt. (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 23.)
Dr. Juhász Endre
II. számú felnőtt háziorvosi körzet
MED-György Kft (4030 Debrecen, Vécsey u. 10.)
Dr. György Katalin
III. számú felnőtt háziorvosi körzet
Holhós Meduniv Bt. (4032 Debrecen, Varsány u. 2.)
Dr. Holhós Csaba
IV. számú felnőtt háziorvosi körzet
CHIRURGIA ’98 Bt. (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 20/b.)
Dr. Császi Éva
V. számú felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Csákó és Társa Egészségügyi Bt. (4243 Téglás, Szabolcs u. 19.)
Dr. Csákó Ilona
VI. számú felnőtt háziorvosi körzet
Balogh Medicina Bt (4251 Hajdúsámson, Huszár u. 9/3.
Dr. Balogh Elemér
VII. számú felnőtt orvosi körzet

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására, egyúttal felkéri, hogy a további
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. - szerződések megkötésére
2015. december 31. - felnőtt háziorvosi körzetek szerződéseinek megkötésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diákok támogatására vonatkozó
ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
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.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület 2014.
decemberében fogadta el a városunk gimnáziumi képzésében továbbtanuló tehetséges
diákok támogatására vonatkozó ösztöndíjszabályzatot. 2015. szeptember 15-ig
benyújtott 18 pályázatból valamennyi pályázat megfelelt az ösztöndíjszabályzat
előírásainak.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy volt-e olyan diák, aki azért nem
kaphatta volna meg a támogatást, mert a tanulmányi eredménye mellett a magatartás/
szorgalom jegye nem érte el az ötös érdemjegyet.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy nincs ilyen diák.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony jelezte, hogy a testület ülésére a nap
folyamán megérkezett Gömöri József igazgató úr, aki sajnos nem tudta megvárni
egyéb szoros teendői miatt a napirendi pont tárgyalását, de nagy hálával és köszönettel
fogadta ezt a lehetőséget, amelyet az önkormányzat megtartott a gimnáziumi
képzésben továbbtanuló tehetséges diákok támogatására.
Mivel az előerjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diákok
támogatására vonatkozó ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok
elbírálásáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
307/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gimnáziumi képzésben továbbtanuló
tehetséges diákok támogatására vonatkozó ösztöndíjszabályzat kapcsán megismerve a pályázók
jellemző adatait 2015. szeptember hónaptól 2016. június hónapig az alábbiakban felsorolt tanulókat
támogatja 5.000,- Bocskai Korona/hó összeggel:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Név
Fehérvári Nándor
Kovács Ágnes
Kovács Ákos
Lukács Liza Gyöngyi
Major Ágnes
Szabó Anikó
Szakál Dóra
Csiha Alexandra

Lakcím
4087 Hajdúdorog, Fehértói út 48.
4080 Hajdúnánás, Lehel u. 11.
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 46.
4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 29.
4080 Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 26.
4080 Hajdúnánás, Alma u. 5.
4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 40/A
4080 Hajdúnánás, Wesselényi u. 43.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Csiszár Milán
Fehér Gyöngyi Paula
Horváth Bianka Ilona
Koszta Petra
Kovács Adrienn
Máró Bálint
Miterli Zsófia
Nábrádi Kristóf
Szőke Krisztina
Seres Petra

4080 Hajdúnánás, Báthori u. 36.
4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 39. IV/13.
4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 25. IV/13.
4087 Hajdúdorog, Városkert u. 30.
4080 Hajdúnánás, Tizedes u. 7.
4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 11/A.
4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 33.
4080 Hajdúnánás, Pöstyén u. 2.
4087 Hajdúdorog, Mester u. 21.
4080 Hajdúnánás, Gábor Á. u. 18/A.

A 2015. évre (2015. szeptember hónaptól 2015. november hónapig) eső 270.000,- Bocskai Korona
támogatás összege az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.)
Önkormányzati Rendeletben tervezésre került.
Vállalja továbbá, hogy a 2016. évre (2015. december hónaptól 2016. június hónapig) eső 630.000,Bocskai Korona keretösszeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos, illetve 2015. szeptember 30-ig - az értesítés megküldésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a
„Minden gyerek reggelizzen!” programról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságok a tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület 2014. évben
határozta el, hogy „Minden gyerek reggelizzen!” címmel programot indít a hátrányos
helyzetű gyermekek teljes körű étkezésének biztosítására. Jelen előterjesztésben a
program folytatásához szükséges önerő biztosításáról dönthet a testület.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint támogatni kell a határozati javaslatot, de
szeretné, hogy ha négy év múlva úgy szólna ez a tájékoztató, mert olyan hely fog
kialakulni Hajdúnánáson, hogy minden gyermek otthon reggelizhet.

607

Dr. Éles András képviselő úr a szállítási költség csökkentésének kérdését vetette fel.
Azt kellene megoldani, hogy a járulékos költségek minél kevesebbek legyenek.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony felhívta az intézményvezetők figyelmét arra,
hogy a gyermekek az intézményben felügyelet mellett fogyasszák el a reggelijüket,
hogy ne legyen ebből pazarlás, hiszen 3 millió Ft kiadása ez az önkormányzatnak. El
kell mondani a gyerekeknek, - mely nevelési lehetőség is lehet - hogy ez egy plusz
juttatás.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a képviselő asszony által elmondottak
bizottsági ülésen is felvetődtek, és erősíteni kell azt, hogy ez nem ajándék, hanem
lehetőség, amellyel nem szabad visszaélni.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a tájékoztató határozati
javaslatának I., majd II/A változatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Minden gyerek reggelizzen!” programról készült tájékoztató
határozati javaslatának I. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a „Minden gyerek reggelizzen!” programról készült tájékoztató
határozati javaslatának II./A pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
308/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Minden gyermek reggelizzen!”
programról szóló tájékoztatót megismerte, és elfogadja azt.
Felelős: Határidő: -

309/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Minden gyermek reggelizzen!” projekt fenntartásához 600.000 Ft többletforrást biztosít, a
2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
vezetőjének és az érintett közoktatási intézmények vezetőinek a program folytatásáról
történő értesítéséről gondoskodni szíveskedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 31.
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
„Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer kiépítése Hajdúnánáson” tárgyú
Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
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 összegzésében elmondta, hogy az előterjesztés a
Belügyminisztérium támogatásával megvalósuló közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztés keretében kamerarendszer megtervezésére és kiépítésére irányuló
közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozik. A Bíráló Bizottság javaslata alapján az
eljárás érvényességéről, eredményességéről, valamint az eljárás nyerteséről szükséges
dönteni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr név szerinti szavazást rendelt el, tekintettel arra,
hogy közbeszerzési eljárást lezáró döntésről van szó. 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 az
előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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.
Buczkó József képviselő úr igen.
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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 a „Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer
kiépítése Hajdúnánáson” tárgyú Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára készült előterjesztés határozati
javaslatáról:
310/2015. (IX. 24.) 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
„Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer kiépítése Hajdúnánáson” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1.) A WIFISECURITY Kft. (4087 Hajdúdorog, Nagy Sándor u. 23.) ajánlata érvényes.
2.) A „Közbiztonság növelését szolgáló kamerarendszer kiépítése Hajdúnánáson”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
3.) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a WIFISECURITY Kft.-t
(4087 Hajdúdorog, Nagy Sándor u. 23.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározottaknak.
Az ajánlati ár a projektre nyújtott támogatás nettó 10.887.019,- 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. szeptember 24. - az ajánlattevő értesítése a döntésről
2015. október 5.
- a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a központi orvosi
ügyeleti feladatokat 2013. óta külső vállalkozás útján láttatja el önkormányzatunk. A
korábbi szerződés határidejének lejárta miatt szükséges volt nyílt közbeszerzési eljárás
lefolytatása, melyhez kapcsolódó lezáró döntés meghozataláról szól az előterjesztés.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr név szerinti szavazást rendelt el, tekintettel arra,
hogy közbeszerzési eljárást lezáró döntésről van szó. 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 az
előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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.
Buczkó József 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 a „Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása”
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tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára készült előterjesztés
határozati javaslatáról:
311/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a
„Hajdúnánás Város központi orvosi ügyeleti feladatainak ellátása a felnőtt és gyermek
lakosság részére” tárgyban megindított Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1.) Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István u. 6.) ajánlata érvényes.
2.) A „Hajdúnánás Város központi orvosi ügyeleti feladatainak ellátása a felnőtt és
gyermek lakosság részére” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
3.) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé az Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft-t (4031 Debrecen, István u. 6.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározottaknak, és egyedüli ajánlattevőként a nevéhez fűződik a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. Az ajánlati ár a feladat-ellátásra
biztosított havi 1.300.000- Ft-os kereten belül van.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, és intézkedjen a
vállalkozási szerződés megkötéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 24. - az ajánlattevő értesítésére
2015. szeptember 30. - a szerződés megkötésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a KEOP5.5.0/A/12-2013-0317 azonosítószámú pályázat keretében lefolytatott „A Városi
Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára
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 összegzésében elmondta, hogy a Városi
Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztésének megvalósításához szükséges kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés, és a pályázathoz
szükséges önerő finanszírozására vonatkozó döntés meghozatala. Elmondta még, hogy
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érvényes ajánlat érkezett, rossz hír viszont az, hogy a legkisebb ajánlat is felette van a
pályázati keretösszegnek, ami azt jelenti, hogy plusz 27 millió Ft-ot kell hozzátenni az
önkormányzatnak, amely az önrésszel együtt 40 millió Ft. Az látszik, hogy be tudunk
adni EU önerő alapra pályázatot, illetve a plusz forráshoz is kaphatunk még
támogatást.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megállapította, hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő
környezetének funkcióbővítő pályázatán elindult és nyertes cég a jelen napirend
tárgyalásánál érintett beruházásnál is elindult. A két közbeszerzési eljárásban annyi a
különbség, hogy az egyiknél pályázat nyertes lett, a másiknál pedig a benyújtott
pályázata érvénytelen, mivel nem tagja a kereskedelmi és iparkamarának. Kérdése,
hogy mikor történt jogsértés.
Szólláth Tibor polgármester úr Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában
megfogalmazta, hogy nem történt jogsértés. Az egyik pályázatnál érvényes és
eredményes volt, másik esetben pedig kizárásra került, az egyikben elő volt írva a
feltétel, a másikban pedig nem. Aki erről mást gondol, tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Dr. Éles András képviselő úr megköszönte a választ. Megjegyezte, hogy tudomása
szerint a közbeszerzési eljárás feltételeit polgármester úr szokta meghatározni.
Felvetődhet úgy is a kérdés, hogy egyik alkalommal miért volt feltétel, a másik
alkalommal pedig nem. Kérte, hogy a dokumentumokat juttassa el a számára.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy természetesen eljuttatja az anyagot.
Sajnos nem ez az első alkalom a mai napon, hogy lebegtetésre kerül az, hogy milyen
szabálytalanságok történnek a hivatalban, milyen pénzügyi visszaélések történnek.
Ezeket a maga részéről visszautasította és kikérte magának. Elmondta, hogy ahhoz a
szakmai anyaghoz, amit a kollegái készítenek nem tett hozzá és el sem vett belőle.
Visszautasította azt, hogy a kollegái tisztességét megkérdőjelezi.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a Rendelőintézet felújítása megtörténjen. Nyilván, hogy ez az
erőltetett kivitelezés mindenképpen sok kényelmetlenséget fog okozni mind a
betegeknek, mind az orvosoknak, mind a kivitelezőnek. Ezúton is kérte mindenki
megértését, és intézményvezető asszonyt pedig arra, hogy a teljes körű tájékoztatásról
gondoskodjon.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a közbeszerzések vizsgálata kapcsán
egy-két dolgot látott, amelyekre nem kapott választ. Meglátása szerint azt a
rohamtempót, amelyet polgármester úr diktál, nehéz követni.
Dr. Kiss Imre jegyző úr a saját és a kollegái érintettsége okán elmondta, hogy minden
eljárásban kötelesek vagyunk hivatalos közbeszerzési tanácsadót alkalmazni, amelyet
most is megtettünk. A továbbiakban az idevonatkozó törvényt ismertette. A törvény
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lehetőséget ad bizonyos feltételek meghatározására. Az egyik pályázati kiírásban ez
feltétel volt, a jelen eljárásban pedig nem.
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta a figyelmet arra, hogy minden lezárt
közbeszerzés minden anyaga a honlapon megtalálható. Számtalan közbeszerzést
bonyolítottunk le az elmúlt években, soha elmarasztalás nem érkezett. Meglátása
szerint a lényegről vesszük el a figyelmet. Évtizedek óta várunk arra, hogy a
Rendelőintézet felújításra kerüljön, és nem örülünk, hanem arról vitázunk, hogy talán
csalafintaság volt ebben a dologban. Arra biztatott minden képviselőt, hogy örüljünk
ennek a sikernek, amely nemcsak a többség, hanem mindenki sikere, érdeme.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr név szerinti szavazást rendelt el, tekintettel arra,
hogy közbeszerzési eljárást lezáró döntésről van szó. 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 az
előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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.
Buczkó József képviselő úr igen.
Szólláth Tibor polgármester úr igen.
Bódi Judit képviselő asszony igen.
Dr. Éles András képviselő úr tartózkodom.
Papp Gáborné képviselő asszony igen.
A lefolytatott név szerinti szavazás eredményeként 9 igen szavazattal és
l tartózkodással (Dr. Éles András) a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 azonosítószámú pályázat keretében lefolytatott „A
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Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára készült előterjesztés határozati javaslatának A/ változat
I. pontjáról:
312/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a KEOP5.5.0/A/12-2013-0317 azonosító számú, „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében lefolytatott „A
Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1.)




A NYAK-ÉP Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlattevő ajánlata
érvénytelen.
Az ELÁN-ÉP Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 4.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
A MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.) ajánlattevő ajánlata
érvénytelen.

2.)
A támogatáson felül jelentkező többlet saját forrás összegét biztosítja, és a KEOP5.5.0/A/12-2013-0317 azonosító számú, „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében lefolytatott „A
Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
3.)
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé az ELÁN-ÉP Kft-t (4080
Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 4.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel
az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és az
ajánlattevő ajánlotta a legalacsonyabb ellenszolgáltatást, nettó 87.702.574,- Ft-ot.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. - az ajánlattevő értesítése a döntésről
2015. október 5.
- a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatának A/ változat II. pontjáról.
A képviselő-testület a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 azonosítószámú pályázat
keretében lefolytatott „A Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára készült előterjesztés határozati
javaslatának A/ változat II. pontját 9 igen szavazattal, l képviselő (Dr. Éles András)
nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatának A/ változat III. pontjáról.
A képviselő-testület a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 azonosítószámú pályázat
keretében lefolytatott „A Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára készült előterjesztés határozati
javaslatának A/ változat III. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
313/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317
azonosítószámú, „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázat megvalósításához 78.478.486,- Ft
összegű támogatás megelőlegező hitel felvételét határozza el a számlavezető hitelintézettől
az OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.), 2015. december 31-i végső lejárattal.
A képviselő-testület a hitel fedezetét az alábbiak szerint határozza meg: az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján figyelembe
vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen
kötelezettséget az éves költségvetésébe betervezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a hitelszerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. október 31.

314/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317
azonosítószámú, „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése” megnevezésű pályázat megvalósításához 13.849.145,- Ft
saját forrás és 27.131.985,- Ft többlet saját forrás, összesen 40.981.130,- Ft
finanszírozására hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el a számlavezető OTP
Bank
Nyrt-től,
lehetőleg
a
Magyar
Fejlesztési
Bank
Önkormányzati
Infrastruktúrafejlesztési Programja keretében az alábbiak szerinti főbb feltételekkel:
 a hitel futamideje: 20 év;
 türelmi idő: 2 év;
 rendelkezésre tartási idő: 2 év;
 a hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4)
bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje
alatt a hitel és járulékai erejéig;
 kamaton kívül más díj nem számítható fel.
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A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen
kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. § (1)
bekezdése szerint nyújtson be kérelmet az adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány
részéről történő előzetes hozzájárulása iránt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelintézettel a hitelszerződést kösse meg a
Kormány hozzájárulást követően.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelő
módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30. – a rendelet módosítására
2015. október 31.
– az előzetes hozzájárulás megkérése
2015. december 20. – a hitelszerződés megkötésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésre Tóth Imre képviselő úr megérkezett, így a testület 10 fővel folytatta tovább a
munkáját.)
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület épületenergetikai
fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 jelű nyertes pályázat támogatási
szerződésének megkötésére és BM EU Önerő Alapból támogatás igénylésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy 2015. szeptember
21-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság arról értesítette az Önkormányzatot,
hogy a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője
78.478.486,- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a „Városi Rendelőintézet 4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejlesztése” című pályázatot,
melyhez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésére és a pályázat saját forrásának
kiegészítésére, BM EU Önerő Alapból támogatás igénylésére vonatkozik az
előterjesztés.
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 el az előterjesztés határozati
javaslatának I., majd II. pontjáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 jelű nyertes pályázat
támogatási szerződésének megkötésére és BM EU Önerő Alapból támogatás
igénylésére készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen szavazattal,
1 képviselő (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 jelű nyertes pályázat
támogatási szerződésének megkötésére és BM EU Önerő Alapból támogatás
igénylésére készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 10 igen szavazattal,
1 képviselő (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
315/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív
Program Irányító Hatóság vezetőjének a „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 10. épület épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317
jelű pályázatra vonatkozó támogató döntését tudomásul veszi.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
„Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület épületenergetikai
fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 jelű nyertes pályázat támogatási
szerződésének aláírására, valamint felkéri, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. - támogatási szerződésének aláírására
folyamatos
- szükséges intézkedések megtételére

316/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi Önkormányzatok és
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének
támogatásához kapcsolódó pályázati kiírásra, BM EU Önerő Alap támogatásra pályázat
benyújtását határozza el a „Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 jelű pályázat útján a
Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület, 13/A/1 hrsz. alatti
ingatlanon megvalósuló fejlesztés saját forrásának kiegészítésére.
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A képviselő-testület a fejlesztés pénzügyi forrásainak összetételét és ütemezését az
alábbiak szerint hagyja jóvá (Ft-ban):
Év
2015.
Összesen

Támogatás
78 478 486
78 478 486

Saját erő
13 849 145
13 849 145

Beruházás összege
92 327 631
92 327 631

A képviselő-testület a 13 849 145,- Ft saját forrást hosszú lejáratú fejlesztési hitelből
biztosítja.
A képviselő-testület a BM EU Önerő Alapból 6 924 573,- Ft összegű támogatás igénylését
határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, valamint a benyújtott pályázat
nyertessége esetén az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított
6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelő módosításáról
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozat megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. október 01.
- a pályázat benyújtására
2015. december 31. - a rendelet módosítására

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Dr. Éles András képviselő úr kiment, így a testület 10 fővel folytatta tovább
a munkáját.)
HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Erődrendszer bemutatását szemléltető város makett elkészítésére
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 összegzésében elmondta, hogy a 2015. májusi
testületi döntésnek megfelelően kidolgozásra került a város teljes településszerkezetét
bemutató makett asztal, melyen be kívánjuk mutatni a város védendő
településszerkezetét és a négyes védelmi erődrendszert.
A megvalósítás pénzügyi, műszaki és időbeli ütemezéséhez előkészítésre került annak
tervi kidolgozása és az elkészítéséhez szükséges költségek meghatározása, úgy hogy a
megvalósításhoz szükséges anyagi forrás elsősorban pályázati úton kerüljön
megteremtésre. Javaslom a Rácz Építész iroda javaslata alapján a pályázati terv
elkészítésének elfogadását.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Buczkó József képviselő úr egyetértett polgármester úr összefoglalójával és javasolja
a határozati javaslat elfogadását.
Csiszár Imre alpolgármester úr szerint fontos, értékes és hiánypótló tervről van szó,
úgy turisztikailag, mint történelmi értékként is definiálható ez a makett.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 főképviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Erődrendszer bemutatását szemléltető város makett
elkészítésére készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
317/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Hajdúnánási
Erődrendszer bemutatásához a város teljes településszerkezetét bemutató makett asztal
(város-makett) készítését határozza el, melynek előkészítéséhez megrendeli a RÁCZ
ÉPÍTÉSZ IRODA Bt. (Debrecen, Homok utca 93. szám) pályázati tervét.
A Projekt terv készítésének 200.000,- Ft költsége az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének általános tartalékának terhére kerül biztosításra.
A képviselő-testület a makett asztal tervének elkészítését követően a megvalósítást
pályázati forrásból kívánja kivitelezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
tervezés elkészítése
- 2015. október 15.
pályázati forrás keresése - folyamatos

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című, ÉAOP5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú pályázat keretében megvalósult nonprofit
szolgáltatóház és amfiteátrum épületek feltüntetéséhez tulajdonosi hozzájárulások
megadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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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 összegzésében elmondta, hogy a tárgyi pályázat
keretében az önkormányzat nonprofit szolgáltatóházat és amfiteátrumot valósított meg,
mely épületek feltüntetéséhez, az épületek az önkormányzat nevére történő tulajdonjog
bejegyzéséhez tulajdonosi hozzájárulás.
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 határozati javaslat I., majd II.
pontjáról.
(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 nonprofit szolgáltatóház és amfiteátrum épületek feltüntetéséhez
tulajdonosi hozzájárulások megadására készült előterjesztés határozati javaslatának
I. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú pályázat keretében
megvalósult nonprofit szolgáltatóház és amfiteátrum épületek feltüntetéséhez
tulajdonosi hozzájárulások megadására készült előterjesztés határozati javaslatának
II. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
318/2015. (IX. 24.) 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 Hajdúnánás Városi Önkormányzat által az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014,
„Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat
keretében megvalósított „nonprofit szolgáltatóház” épületet feltüntettesse, 1/1 tulajdoni
hányad arányban a saját javára az ingatlan-nyilvántartásban.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.
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319/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, Hajdúnánás
5397/20 hrsz.-ú, összesen 3837 m2 területű „Kivett közterület” megnevezésű belterületi
ingatlanra Hajdúnánás Városi Önkormányzat által az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014,
„Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat
keretében megvalósított „amfiteátrum” épületet feltüntettesse, 1/1 tulajdoni hányad
arányban a saját javára az ingatlan-nyilvántartásban.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utcát és Bessenyei utcát érintő forgalomszabályozásról
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 összegzésében elmondta, hogy 2015. május
hónapban a Kisfaludy utca kétirányú forgalmi rend visszaállításának lehetőségét
tárgyalta a testület. Az ülésen kialakult álláspontok eltérőek voltak, ezért akkor nem
született döntés. Most úgy terjesztem az utca forgalom-szabályozásának módosítását
elfogadásra, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint a Kisfaludy utca teljes
hosszában kétirányú forgalmú legyen.
A Bessenyei utcai lakók forgalomszabályozási döntés meghozatala végett fordultak az
önkormányzathoz, mely szerint a tárgyi utcában 2005. évben bevezetett egyirányú
forgalmi rend kerüljön módosításra. Az előterjesztésben részletezett előzmények miatt,
az utca kétirányú forgalmi kialakításnak bevezetést azzal a kiegészítéssel javasolta,
hogy a Magyar utca - Kossuth utca kereszteződésében a továbbhaladás a Kossuth utca
irányába kötelező legyen, illetve a bevezetés előtt az érintett Magyar utca
közútkezelőjének hozzájárulását be kell szerezni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés, illetve feltette a kérdést irodavezető asszony felé, hogy szükséges-e a
Magyar utcához a közútkezelő hozzájárulását beszerezni.
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony szerint szükséges, a továbbiakban a
műszaki okokat ismertette.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, a határozati javaslat I. pont „A”
változatáról, majd a II. pont „A” változatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utcát és Bessenyei utcát érintő
forgalomszabályozásról készült előterjesztés határozati javaslatának I. pont „A”
változatát 10 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utcát és Bessenyei utcát érintő
forgalomszabályozásról készült előterjesztés határozati javaslatának II. pont „A”
változatát 10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
320/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Kisfaludy utca – Csokonai utcától a Kölcsey
utcáig terjedő szakaszon meglévő - egyirányú forgalmi rendjét kétirányú forgalmi renddé
kívánja módosítani.
A határozatban foglalt forgalomszabályozás 2015. november 1. határidővel kerüljön
bevezetésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések megtételéről,
továbbá a lakosság értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: forgalmi rend változás kitáblázására: 2015. október 31.
lakosság értesítésére: a soron következő Hajdúnánási Újság,
és Hajdúnánás város honlapja

321/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Bessenyei utca egyirányú forgalmi rendjét
kétirányú forgalmi renddé kívánja módosítani azzal, hogy Magyar utca-Kossuth utca
kereszteződésében a továbbhaladás a Kossuth utca irányába kötelező
A határozatban foglalt forgalomszabályozás 2016. január 1. határidővel kerüljön
bevezetésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések megtételéről,
a közútkezelő hozzájárulásának beszerzéséről és a lakosság értesítéséről gondoskodjon.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: forgalmi rend változás kitáblázására: 2015. december 31.
lakosság értesítésére: a soron következő Hajdúnánási Újság,
és Hajdúnánás város honlapja

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdálkodásért 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.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdúnánási Járási
Hivatal az általuk használt Bocskai utca 12-14. szám alatti ingatlan felújításának
idejére átköltözött az önkormányzati tulajdonú Bocskai utca 20. szám alatti ingatlanba.
Mivel az átalakítási munkálat még nem fejeződtek be, arra kérik a testületet, hogy a
bérleti szerződés 2015. november 30-ig tartó meghosszabbításához hozzájárulni
szíveskedjen.
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
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdálkodásért Felelős
Helyettes Államtitkárság Projekt-végrehajtási Főosztályának (1086 Budapest,
Szeszgyár u. 4. I. em.) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
322/2015. (IX. 24.) 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 az önkormányzat tulajdonát
képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti ingatlanra vonatkozóan
2015. november 30-ig szóló helyiségbérleti szerződést köt a Nemzetgazdasági
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Minisztériummal (1051 József Nádor tér 2-4. szám), valamint üzemeltetési szerződést a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám).
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a szerződések aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. október 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) ajánlatához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták, javaslattal.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Önkormányzatunk
2008-ban kötött ingatlan csereszerződést és megállapodást a társasággal, melyből
eredő kötelezettségeit a NYAK-ÉP Kft. nem teljesítette. A NYAK-ÉP Kft. most újabb
ajánlattal fordult hivatalunkhoz, mely szerint egy lakás ingyenes átadásának fejében
kéri az ingatlanjaira bejegyzett jelzálogjog törlését.
(Az ülésre Dr. Éles András képviselő úr visszaérkezett, így a testület 11 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr átadta az ülés vezetését Dr. Juhász Endre
alpolgármester úrnak, majd távozott a képviselő-testület üléséről, így a testület
10 fővel folytatta tovább a munkáját.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, lehet-e olyan kritériumot tenni,
hogy egy cég rendezetlen pénzügyi problémái miatt nem vehet részt közbeszerzésben.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint ilyen kizáró ok nincs.
Bódi Judit képviselő asszony határidőként a következő testületi időpont napja körüli
időpontot határozna meg, konkrétan november 1-jét.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a következők szerint fogalmazta meg a
javaslatokat. A testület a már felajánlott 25.000.000,- Ft+ÁFA kártérítési összeg
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ajánlatát vagy 2015. október 15-ig vagy 2015. november 1-jéig napjáig tartja fenn,
azzal, hogy az ajánlat elfogadása esetén kezdeményezi megállapodások közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
A testület a 32.000.000,- Ft értékű lakásingatlan NYAK-ÉP Kft. részéről történő
tulajdonjogának átruházására vonatkozóan tett ajánlatát 2015. október 15. vagy 2015.
november 1. napjáig tartja fenn, azzal, hogy az ajánlat elfogadása esetén kezdeményezi
a megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetését.
Amennyiben ezen ajánlatok közül a NYAK-ÉP Kft. egyiket sem fogadja el a megadott
határidőig, abban az esetben az önkormányzat a megállapodásokból eredő jogait peres
eljárás keretében kívánja érvényesíteni.
Dr. Éles András képviselő úr szerint, ha a harmadik részt elfogadjuk, akkor
kimondjuk, hogy pert kezdeményezünk. Felelős döntést kér a testülettől, nézzék meg,
hogy elegendő információjuk van-e a per elindításához. Meggyőződése, hogy a
korábbi döntés akkor és ott jó volt, ha felelősségre vonás történik, akkor a reá eső rész
szerint vállalja azt. Jelezte, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a november 1. nem időhúzás. Ha nem
fogadja el, akkor nem érdekes, hogy mikor van a következő testületi ülés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a képviselő asszony által javasolt november
1-jei időpontot elfogadja, Dr. Éles András képviselő úr fenntartásait tiszteletben tartja.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
név szerinti szavazást rendel el, a megfogalmazott javaslat szerint, tekintettel az
elhangzott fenntartásokra, illetve az önkormányzati vagyon jelentős mértékű
érintettségére. Ebben kérte 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 az
előterjesztés határozati javaslatát illetően, figyelembe véve a november 1-jei
időpontot.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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.
Buczkó József képviselő úr igen.
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Tóth Imre képviselő úr igen.
Bódi Judit képviselő asszony igen.
Dr. Éles András képviselő úr nem vett részt a szavazásban.
Papp Gáborné képviselő asszony tartózkodom.
A lefolytatott név szerinti szavazás eredményeként 8 igen szavazattal,
l tartózkodással (Papp Gáborné), és l képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a
szavazásban a képviselő-testület az alábbi határozatot:
323/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató
Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) 2015. július 08. napján kelt ajánlatát
megismerve úgy határoz, hogy azt nem kívánja elfogadni, mivel az önkormányzat és a
NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. között 207-1/2008. számmal létrejött ingatlan
csereszerződés 6. pontjában, és a 207-2/2008. számú megállapodás 6. pontjában
meghatározott kötelezettségeit a 4731-2/2010. iktatószámú megállapodás-kiegészítésben
foglalt 2014. június 25-i határidőre nem teljesítette.
1. A képviselő-testület a 228/2015. (VI. 25.) számú Határozatával felajánlott
25.000.000,- Ft+ÁFA kártérítési összeg NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. részéről
történő megfizetésére vonatkozóan tett ajánlatát 2015. november 1. napjáig tartja fenn,
azzal, hogy az ajánlat elfogadása esetén kezdeményezi a 207-2/2008. számmal létrejött
megállapodás, valamint az annak módosítására létrejött 4731-2/2010. számú
megállapodás-kiegészítés közös megegyezéssel történő megszüntetését.
2. A képviselő-testület a 32.000.000,- Ft értékű lakásingatlan NYAK-ÉP Építőipari
Szolgáltató Kft. részéről történő tulajdonjogának átruházására vonatkozóan tett
ajánlatát 2015. november 1. napjáig tartja fenn, azzal, hogy az ajánlat elfogadása
esetén kezdeményezi a 207-2/2008. számmal létrejött megállapodás, valamint az
annak módosítására létrejött 4731-2/2010. számú megállapodás-kiegészítés közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
3. A képviselő-testület dönt arról, hogy amennyiben a fenti 1. és 2. pontban rögzített
ajánlatok közül a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. egyiket sem fogadja el az ott
megadott határidőig, abban az esetben a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft-vel
megkötött 207-1/2008. számú csereszerződésből, a 207-2/2008. számú
megállapodásból, valamint az annak módosítására létrejött 4731-2/2010.
megállapodás-kiegészítésből eredő jogait peres eljárás keretében kívánja
érvényesíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft. értesítéséről
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a peres eljárás megindítására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. október 10.
- értesítésre
2015. november 30. - keresetlevél benyújtására
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr jelezte, hogy mivel nem volt egyhangú a
döntés, ezért az előterjesztés eredeti határozati javaslatának A/ változatát, majd B/
változatát tette fel szavazásra.
A képviselő-testület a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám)
ajánlatához készült előterjesztés határozati javaslatának A/ változatát 3 nem (Szabóné
Marth Éva, Ötvös Attila, Kovács Zsolt), 2 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Tóth
Imre) és 5 képviselő nem vett részt a szavazásban nem fogadta el.
A képviselő-testület a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám)
ajánlatához készült előterjesztés határozati javaslatának B/ változatát 2 nem (Szabóné
Marth Éva, Dr. Juhász Endre), 4 tartózkodással (Ötvös Attila, Nagyné Juhász
Krisztina, Kovács Zsolt, Tóth Imre) és 5 képviselő nem vett részt a szavazásban nem
fogadta el.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Buczkó József képviselő úr távozott, így a testület 9 fővel folytatta tovább a
munkáját.)
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Varga István (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 16. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr összegzésében elmondta, hogy Varga István a
saját földjén keresztül haladó utat szeretné megvásárolni önkormányzatunktól. Az út
eredeti funkcióját már nem tölti be, önkormányzatunk számára feleslegessé vált, ezért
elsőként annak szántóvá történő átminősítése a feladat, melyhez a testület
hozzájárulása szükséges.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy megnézte a térképen is és számára
úgy tűnik, hogy senkinek a jogát nem sérti a vásárlás. Ezt támogatja. Felhívta azonban
a figyelmet arra, hogy gondoljuk át azt, hogy ezek az utak, egyéb ingatlanok a város
üzleti vagyonának a részei, a vagyonrendelet módosítása nem lenne-e érdemes, hogy
ezeket a vagyontárgyakat ne lehessen értékesíteni, mert bizonyára lesz más is, aki
vásárolni szeretne. Ezzel is az önkormányzati vagyont óvnánk.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy jelen esetben egy
forgalomképtelen vagyonról van szó, és az elbírálás egyedileg történik.
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Dr. Éles András képviselő úr a maga részéről sem látta az értékesítésnek akadályát, a
továbbiakban elmondta, hogy helyi vonatkozásban nem lát koncepciót a határban lévő
földterületekkel kapcsolatban.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I., majd II. pontjáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Varga István (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 16. szám) kérelméhez
készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület Varga István (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 16. szám) kérelméhez
készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
324/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
kezdeményezi az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 01058/16 helyrajzi
számú kivett saját használatú út megnevezésű 1178 m2 alapterületű ingatlan
szántóvá történő átminősítését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Földhivatalánál.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30.

325/2015. (IX. 24.) 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
7. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 01058/16
helyrajzi számú ingatlant művelési ág változás után az önkormányzat forgalomképtelen
vagyonából az üzleti vagyonának körébe sorolja be.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
magántulajdonban lévő ingatlanok önkormányzat részére történő felajánlásához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr összegzésében elmondta, hogy több termőföld
tulajdonosa kereste fel hivatalunkat azzal, hogy költözés vagy koruk miatt földjüket a
jó gazda gondosságával megművelni már nem tudják, és az önkormányzat kezében
tudnák megfelelő helyen tulajdonukat, ezért ajándékozás jogcímén felajánlották
tulajdonukat az önkormányzat részére.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Dr.
Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a magántulajdonban lévő ingatlanok önkormányzat részére
történő felajánlásához készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
326/2015. (IX. 24.) 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
17. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy közfoglalkoztatás céljára köszönettel
elfogadja az alábbi magánszemély tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt
ingatlanrészeket, és azokat az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja be:
Birta Lászlóné 2252 Tóalmás, Szivárvány u. 42. szám alatti lakos



01137/34 hrsz., tulajdoni hányad: 42/270
01137/38 hrsz., tulajdoni hányad: 14/90

Nyiri Sándorné 4400 Nyíregyháza, Óvoda u. 6. szám alatti lakos



01137/34 hrsz., tulajdoni hányad:42/270
01137/38 hrsz., tulajdoni hányad: 14/90

Siró Imréné 4080 Hajdúnánás, Kapitány u. 33. szám alatti lakos



01137/34 hrsz., tulajdoni hányad: 24/270
01137/38 hrsz., tulajdoni hányad: 8/90

Borsi Zoltán Istvánné 4080 Hajdúnánás, Fáy András u. 17. szám alatti lakos



01137/34 hrsz., tulajdoni hányad: 24/270
01137/38 hrsz., tulajdoni hányad: 8/90

Göndör János Zoltán 4080 Hajdúnánás, Korponai u. 19. szám alatti lakos



01137/34 hrsz., tulajdoni hányad: 24/270
01137/38 hrsz., tulajdoni hányad: 8/90

Borai Katalin 2225 Üllő, Hosszúberek útja 14. szám alatti lakos
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01137/34 hrsz., tulajdoni hányad: 24/270
01137/38 hrsz., tulajdoni hányad: 8/90

Borai Botond 1147 Budapest, Fűrész u. 110. szám alatti lakos



01137/34 hrsz., tulajdoni hányad: 24/270
01137/38 hrsz., tulajdoni hányad: 8/90

Nagy Istvánné 4472 Gávavencsellő, Dózsa Gy. u. 28. szám alatti lakos


0954/9 hrsz., tulajdoni hányad: 1/70237

Hammang Istvánné 7716 Homorúd, Rákóczi u. 13. szám alatti lakos


0707/1 hrsz., tulajdoni hányad: 182/26842

Varga Sándor 4034 Debrecen, Hold u. 73. szám alatti lakos


0431/2 hrsz., tulajdoni hányad: 54/287

Felkéri a polgármestert, hogy fejezze ki köszönetét a felajánlóknak a város önkormányzata
nevében, továbbá felkéri a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az
ajándékozási szerződések aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. október 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
116/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr összegzésében elmondta, hogy 2014. április
24-i határozatával döntött a testület arról, hogy Berényi Andrással ingatlan
csereszerződést köt zártkerti ingatlanok tekintetében. Mivel a csere tárgyát képező
ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése még akkor folyamatban volt csak, most
értünk el a tényleges csere folyamatáig. Időközben azonban a Kormány megalkotta a
126/2015. (V. 27.) Rendeletét, amely miatt most testületi határozat módosítása
szükséges.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Dr.
Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 116/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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327/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 116/2014.
(IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező hajdúnánási 11243 és 11244 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú
ingatlanok tekintetében ingatlan csereszerződést köt Berényi András 4080 Hajdúnánás,
Béke u. 51. szám alatti lakossal a tulajdonában lévő hajdúnánási 10348 helyrajzi számú
kert művelési ágú ingatlanra úgy, hogy Berényi András köteles az ingatlan
értékkülönbözetét, 96.580,-Ft-ot Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére megfizetni. A
Képviselő-testület az így tulajdonába kerülő ingatlant közfoglalkoztatás keretében kívánja
hasznosítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az ingatlan csereszerződés aláírására és a csereügylet
jóváhagyására vonatkozó kérelem benyújtására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMINCÖTÖDIK 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 javasolták
elfogadásra.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr összegzésében elmondta, hogy a METAX BT.
a Bocskai u. 3-5-7./A. IV./2. szám alatti ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékét
2.700.000 forintban állapította meg.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Dr.
Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának A./ változatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az önkormányzati ingatlanok üres, beköltözhető forgalmi
értékének jóváhagyására és a vételár megállapítására készült előterjesztés határozati
javaslatának A./ változatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
328/2015. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján, a METAX Bt. - Tervező, Beruházó és Ingatlanszakértő Mérnöki Iroda (4031
Debrecen, Péterfia u. 4.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az
alábbiak szerint hagyja jóvá és állapítja meg a vételárat a 3. § (1) bekezdés
figyelembevételével:
LAKÁSOK ESETÉBEN

Cím

Bocskai u.
3-5-7./A.
IV./2.

Alapterül Szoba
et (m2)
szám

26

1

Komfortfo
kozat

komfortos

Ft/m2

Értéknöv
Megállap
Megállapítot
elő
ított
t forgalmi
beruházá
Forgalmi
értéks értéke
érték (Ft)
beruházás
(Ft)

103.275 2.700.000

-

2.700.000

Vételár
(-5%)

2.565.000

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. október 06.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ezek után megadta a képviselőknek a
lehetőséget a kérdések, észrevételek, megjegyzések megtételére.
Bódi Judit képviselő asszony jelezte, hogy Tedejen egy viharban kettétört egy fa,
amelyet ki kellene vágni. Megkérdezte, hogy a szakképzési centrumok közötti
szerződést mikor tárgyalja a testület.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a 2015. októberi testületi
ülésen a szakképzéssel kapcsolatos téma megtárgyalásra kerül.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a Fürdő utcai beruházás mikor lesz
befejezve, május 30. volt a legutolsó határidő. Megjegyezte, hogy bizonyára történt
határidő módosítás, amelyről a testület nem kapott tájékoztatást. A továbbiakban az
autóbusz közlekedésről, a ponyva színéről kérdezett. Érdeklődött, hogy mikor lesz
kész a beruházás, mikor jár le a szerződés szerinti teljesítési határidő, mennyi az egy
napra eső kötbér.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megjegyezte, hogy ő is türelmetlenül várja a
befejezést.
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
augusztus 3-én kezdődött meg a műszaki átadás, amely még most is tart. Megnyugtatta
képviselő urat, hogy a katonai színű ponyvák ideiglenesek, a méret levételét
szolgálják.
A közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy az irodának őszig van határideje a
rendszer kidolgozására.
Papp Gáborné képviselő asszony a Szeles tér lakóinak kérését tolmácsolta, mely
szerint a tér szemetes, illetve egyes csoportok zavaró célból használják. Megjegyezte,
hogy többen jelezték felé, hogy hétvégén a fürdőben nem volt megfelelő a meleg víz
ellátás. Többen kérdezték tőle, hogy Hajdúnánáson négy migránst szállítottak le
autóbuszról, illetve szír állampolgárokat is láttak, erről tudunk-e valamit.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a lakók kérését megértettük. A meleg víz
szolgáltatással kapcsolatban a HÉPSZOLG Kft. illetékeseit kellett volna megkérdezni.
A harmadik felvetésre nemleges választ tud adni.
Ötvös Attila képviselő úr olyan megkeresést kapott lakóktól, hogy az ősz
közeledtével a falevelet összeszedik, szeretnék, ha ehhez a HHG vagy az
önkormányzat zsákot biztosítana.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy tudomása szerint a mi
embereink elszállítják, illetve használhatják a barna fedelű kukát.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy a Művelődési Ház parkolójában belső
eldugott szegletekben is egyéb dolgokat végeznek ismeretlen emberek, illetve elég
szemetes az a rész is. Felhívta a figyelmet a MODE és az orvosi rendelő között a
parkolóba vezető út mellett elkészült egy járda, amelyet köszönettel vett. Kéri, hogy a
gyerekek és a szülők ezt legyenek szívesek használni. Megköszönte a Polgárőrség
segítségét is.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Dr. Juhász Endre alpolgármester úr
megköszönte a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület
nyilvános ülését du. 14 óra 55 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

