JEGYZŐKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2015. november 19-én - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott
n y i l v á n o s üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Éles András, Szabóné Marth Éva,
Nagyné Juhász Krisztina, Papp Gáborné, Buczkó József, Ötvös Attila, Kovács Zsolt
képviselők
A képviselő-testület ülésén jelen volt még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé Dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György, a Közgazdasági Iroda Irodavezetője, Kissné Barta Piroska, a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária
költségvetési csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Prónay
Annamária pályázatkezelési ügyintéző, Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és
szervezési ügyintéző, Magi Dániel jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus.
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
Az 5.) napirendi pont tárgyalásánál:

Török Róbert, a Mezei Őrszolgálat
vezetője

A 6.)-7.) napirendi pontok tárgyalásánál:

Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója

A 12.) és 23.) napirendi pontok
tárgyalásánál:

Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási
Holding Zrt. vezérigazgatója,
Gere Miklós, a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

A 13.) napirendi pont tárgyalásánál:

Karika Róza, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ képviselője,
Kovácsné Helmeczi Gizella, a Kőrösi
Csoma Sándor Kollégium
intézményvezetője

A 21.) napirendi pont tárgyalásánál:

Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény igazgatója
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A képviselő-testületi ülésen részt vett még 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 9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg három új napirendet:
− Előterjesztés Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 22/2013 (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő 3. napirend után javasolta
megtárgyalni.
− Előterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmére
A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt
javasolta megtárgyalni.
− Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) reorganizációs terve 2015. negyedik negyedévi ütemének
bemutatására
A fenti napirendi pontot a zárt ülés keretében a városi kitüntető díjak és díszpolgári
cím adományozására vonatkozó napirend után javasolta megtárgyalni.
Tájékoztatta a testületet, hogy érkezett egy képviselői indítvány nemzeti kincsünk - a
földvagyon - jelenleg „forgalomképes” önkormányzati tulajdonban lévő külterületi
mezőgazdasági jellegű vagyonelemeinek „forgalomképtelen” kategóriába átsorolására
vonatkozóan.
Kérte a testület tagjainak a szavazatát Papp Gáborné képviselő asszony indítványának
tárgyalásra és a határozathozatalra való alkalmasságáról, valamint a napirendre
tűzéséről, melyről - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel kell határozniuk.
A napirendi pontot a zárt ülés előtt javasolta megtárgyalni az arról történő szavazás
eredményétől függően.
Megadta a szót Papp Gáborné képviselő asszony indítványt tevőnek, hogy maximum
2 perc időtartamban mondja el szóbeli kiegészítését.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nem szorul szóbeli kiegészítésre az
indítvány, hiszen leírta benne, hogy ennek célja az, hogy nemzeti kincsünk - a
földvagyon - vagyonelemei forgalomképesből forgalomképtelen kategóriába
kerüljenek átsorolásra.
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Mindenki látja, hogy jelen pillanatban a földvagyon kiárusítása folyik, elkezdődtek a
földárverések. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak nincs ilyen célja, ezért tartja
szükségszerűnek az átsorolást.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az önkormányzat az elmúlt években
jelentős mértékben növelte a földvagyonát, a képviselő asszony által megfogalmazott
célok érvényesülnek jelen pillanatban is.
Ezek után szavazást rendelt el a képviselői indítvány tárgyalásra és a
határozathozatalra való alkalmasságáról, valamint a napirendre tűzéséről.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszony indítványának tárgyalásra és a
határozathozatalra való alkalmasságát, valamint a napirendre tűzését 1 igen (Dr. Éles
András) és 1 nem (Szólláth Tibor) szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 1 képviselő
(Buczkó József) nem vett részt a szavazásban nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a
napirendi pontokat megtárgyalásra az elhangzott javaslatokkal együtt.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az
elhangzott javaslatokkal együtt - 7 igen szavazattal, 2 képviselő (Nagyné Juhász
Krisztina, Buczkó József) nem vett részt a szavazásban - 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 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
4.) Előterjesztés Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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5.) Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2015. évben végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Előterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) 2014. évre vonatkozó Közfeladat ellátási
beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
7.) Előterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkezetési Nonprofit Kft. (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) étkezési nyersanyagnorma megállapításához
kapcsolódó kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) Társulási Megállapodásának módosításról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Előterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági
ellenőrzések
2016. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására és az ellenőr megbízására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.) Előterjesztés a felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.) Előterjesztés a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú
helyiségekkel kapcsolatos feladatellátásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross utca
11/A. sz.) intézményvezetői pályázatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
14.) Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross utca
11/A. sz.) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés téli igazgatási szünet elrendelésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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16.) Előterjesztés a 291/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
17.) Előterjesztés zártkerti ingatlanok megvásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés Molnár András 4080 Hajdúnánás, Gábor Áron u. 9. szám alatti lakos
felajánlásához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.)Előterjesztés Sebestyén László (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 28. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés Józsi Antal Zoltán (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.)Előterjesztés a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.)Javaslat a városi kitüntető díjak és díszpolgári cím adományozására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.)Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) reorganizációs terve 2015. negyedik negyedévi ütemének
bemutatására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.)Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy a felkérést nem fogadja el, mert azt
tapasztalta a jegyzőkönyv-hitelesítések során - mivel a képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem szó szerinti jegyzőkönyvet kell írni -, hogy nem mindig adja vissza a
jegyzőkönyv azt, ami a képviselő-testületi ülésen történik. Ezt egyfajta akaratlan
,,történelemhamisításnak” érzi, de ez nem a jegyzőkönyv hibája. Akkor tudná
elfogadni a felkérést, hogyha lenne arra lehetőség, hogy ha valaki szükségét érzi,
akkor azon a részen szó szerint történjen a jegyzőkönyvezés.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy azt állítja-e képviselő asszony,
hogy a jegyzőkönyv nem korrekt és nem hiteles.
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Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nem mondott ilyet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy arra kéri azt, aki elvállalja a
jegyzőkönyv hitelesítését, hogy ne írja alá a jegyzőkönyvet, ha úgy gondolja, hogy ami
abban le van írva, az nem felel meg a valóságnak.
Szólláth Tibor polgármester úr új javaslatot kért a jegyzőkönyv-hitelesítő
személyére.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Dr. Éles András képviselő urat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nem vállalja a felkérést, mert
értelmetlennek találja a jegyzőkönyv hitelesítését. Ő kezdeményezte, hogy ne
válasszanak jegyzőkönyv-hitelesítőt. Tudomásul kell venni, hogy a szókészlete
mindenkinek más, ezért képtelenség visszaadni azt, hogy ki mit mondott.
Szólláth Tibor polgármester úr új javaslatot kért a jegyzőkönyv-hitelesítő
személyére.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Ötvös Attila képviselő urat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben lévő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
7 igen szavazattal, 2 képviselő (Buczkó József, Ötvös Attila) nem vett részt a
szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr az ünnepi képviselő-testületi ülésről
készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére kért javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Ötvös Attila képviselő urat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben lévő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselő urat, mint az ünnepi képviselő-testületi
ülésről készítendő jegyzőkönyv hitelesítőjét 7 igen szavazattal, 2 képviselő (Buczkó
József, Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
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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.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a Polgármesteri jelentés I.,
majd II. fejezetéről.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 8 igen szavazattal, 1 képviselő
(Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 8 igen szavazattal,
1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az önkormányzat
központi költségvetésből származó forrásaiban, illetve az önkormányzat egyéb
bevételeiben változások történtek az előző rendeletmódosítás óta, illetve néhány
előirányzat átcsoportosítása is szükségessé vált.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a 2015-ös költségvetés tárgyalásakor
polgármester úr azt mondta, hogy azért szükséges az építményadó növelése és a
települési adó kivetése, mert pénzre van szükség az Európai uniós beruházásokra. Az
előterjesztés szerint az önkormányzat hitelt vett fel az egyetlen ez évben indított
beruházásának finanszírozására. Megkérdezte, hogy nincs-e itt ellentmondás.

714

Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az adókkal kapcsolatban az egyik
indok az volt, hogy egy új fejlesztési időszakban tudják finanszírozni a fejlesztéseket.
Mivel ez egyéb indokok mellett hangzott el, nincs ellentmondás. Fejlesztésekre
kívánják fordítani ezeket a forrásokat, például a külterületi infrastruktúra fejlesztésére.
Nagy fejlesztési lehetőségek 2016-ban és 2017-ben lesznek, erre fel kell készülni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy 90 millió forintnak rendelkezésre
kellene állnia a fejlesztésekre. Megkérdezte, hogy mi értelme van akkor a
hitelfelvételnek. Attól tart, hogy megint elkezdődik az önkormányzat eladósodása
annak ellenére, hogy az oktatási intézmények finanszírozása már nem az
önkormányzat feladata.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nehéz olyan költségvetést készíteni,
amelyben a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, de erre törekszenek.
Véleménye szerint le tudják zárni ezt a költségvetési évet úgy, hogy rendezik az
adósságokat. Képviselő úr is tudja, hogy évközben olyan kiadások jelenhetnek meg,
amelyek nehéz helyzetbe hozhatják az önkormányzatot. Emellett az elmúlt időszakban
sok munkát jelentett az, hogy az elmúlt évtizedekben elhanyagolt gazdasági
társaságokat olyan helyzetbe kellett hozni, hogy az egyensúly náluk is megvalósuljon
és a feladatellátást ne fenyegessék likviditási problémák.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy az önkormányzatnak az oktatási
intézmények fenntartása évi 400 millió forintjába került, azonban ez a kiadás már nem
jelentkezik. A gazdasági társaság 2010-ig nyereségesen működött. Ezt követően olyan
beruházásokba kényszerítették, amelyek veszteséget okoztak. Biztos benne, hogy a
gazdasági társaság reorganizációs terve fel fogja emészteni az említett két adónem
összes bevételét.
(Bódi Judit képviselő asszony megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy van egy oktatási intézmény,
amelynek a fenntartásáról továbbra is az önkormányzat gondoskodik, a többi oktatási
intézmény részére pedig működési támogatást biztosít. Jelentős mennyiségű pénz nem
érkezik meg most az önkormányzathoz, amit korábban állami támogatásként
megkapott.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy akkoriban sem volt körültekintőbb a
képviselő-testület, ugyanis 2009-ben elfogadott egy a gazdasági társaság
beruházásához kapcsolódó önerő finanszírozására történő hitelfelvételre vonatkozó
határozati javaslatot, melyhez nem készült előterjesztés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
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(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 8 igen
és 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal, 1 tartózkodás (Bódi Judit) mellett elfogadta és
az alábbi rendeletet alkotta meg:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
30/2015. (XI. 23.) 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
a) kiadását
5.038.583 eFt
b) bevételét
5.038.583 eFt
főösszeggel állapítja meg, 196.511 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.753.355 eFt, ebből
aa) működési:
2.944.526 eFt
ab) felhalmozási:
808.829 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

3.966.924 eFt, ebből
2.927.223 eFt
1.039.701 eFt
213.569 eFt, ebből
17.303 eFt
230.872 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):
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98.398 eFt
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 31.551 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:

1.285.228 eFt, ebből
196.511 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:1.071.659 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
0 eFt
bbb) működési hitelek kiadásai:
1.043.775 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.

1.285.228 eFt
1.071.659 eFt
213.569 eFt
1.242.469 eFt
261.296 eFt
906.184 eFt
112.734 eFt
404.540 eFt
607.345 eFt
395.337 eFt
37.019 eFt
1.071.659 eFt

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
73.804 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
44.827 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
0 eFt
bb) közfoglalkoztatási (pályázati önerő)
0 eFt
bc) intézményi jubileumi jutalmakra
0 eFt
bd) intézményi póttámogatásokra
4.000 eFt
be) dolgozói lakásalap
2.492 eFt
bf) felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)
22.485 eFt
2. § Az Ör. 1-3. és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 4-5. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.

Hajdúnánás, 2015. november 19.
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Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi
szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolták; Az Egészségügyi és Szociális bizottság elfogadásra javasolta
javaslattal.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület a díjat egy
évre, 2015-re állapította meg, melyre tekintettel szükséges 2016. január 1-től a díj
meghatározása. A szolgáltatást végző Hépszolg Kft. ajánlatát megadta, díjemelést nem
javasol. Ennek megfelelően az új díj továbbra is 2.642 Ft/m3 + ÁFA lesz.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság
javaslata az volt, hogy valamilyen kedvezményes lehetőséget dolgozzanak ki azok
számára, akik még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, de a csonk már bent van az
ingatlan területén.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, ő tette ezt a javaslatot a bizottság ülésén.
Számtalan olyan lakás van a városban, ahol a csonk már megvan. Azóta az ingatlanok
tulajdonosai változtak, ők nem tehetnek arról, hogy az ingatlan még nem lett rákötve a
szennyvízhálózatra. Szeretné, ha a képviselő-testület biztosítana lehetőséget arra, hogy
ezek az emberek hasonló feltételekkel tudjanak rákötni a hálózatra, mint ahogy az
eredetileg lehetséges volt, mert a talajterhelési díj megfizetése egy nagyon jelentős
összeget jelent.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Hajdúnánás és Hajdúdorog
Víziközmű Beruházási Társulás végelszámolása évek óta nem történik meg, de
közelebb vannak hozzá, mint 1-2 évvel ezelőtt. A végelszámolásig a korábbi
szabályokat kell alkalmazni, az önkormányzatnak nincs lehetősége arra, hogy
csökkentse a rákötés díját. Annak idején cél az volt, hogy minél többen köthessenek rá
a hálózatra, ezt jelentős kedvezménnyel tehették meg. A retorzió az volt, hogy aki
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ebből kimaradt, az jóval magasabb összegért köthet rá. Ha a végelszámolás
megtörténik, akkor hozhat ezzel kapcsolatban döntést az önkormányzat.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a Társulás pénzéből az önkormányzat
már 10 millió forintot elköltött, és vár még körülbelül 40 millió forintot. Ha 50 millió
forintot kap az önkormányzat, akkor nem elvetendő az, amit képviselőtársa felvetett,
hisz a fedezet is meglenne rá. Polgármester úr nem a tárgyilagosságra törekszik,
hanem az elődök kritizálásából akar tőkét kovácsolni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ha jól érti, képviselő úr azt állítja,
hogy ezt a 10 millió forintot elköltötték.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy úgy gondolja, hogy valahol lennie kell
ennek a pénznek.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy válasszal fog élni erre a feltétezésre.
A kérdés az volt, hogy lehet-e valamilyen kedvezményt biztosítani, erre válaszolta azt,
hogy amíg nincs végelszámolás, addig meg van kötve a kezük. Jelenleg a társulás
szabályai vannak érvényben. A végelszámolásnak már régen meg kellett volna
történnie. A társulás pénzét természetesen el kell osztani a tagok között, erről törvény
rendelkezik.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2015. (XI. 23.) Önkormányzati Rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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1.§
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
helyi szabályairól 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.
2.§
Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. november 19.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás
Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Tedej Zrt-vel kötött
településrendezési szerződés alapján megindított, a szerkezeti terv és leírás és az
építési szabályzat és szabályozási terv módosításaira irányuló egyszerűsített eljárás
lefolytatásra került. A 2015 évi I. beavatkozási pont szerinti rendezési terv
módosításhoz az Állami Főépítész végső szakmai véleményét megadta, így a
rendezési terv módosítását a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
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. és II. pontjait illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült
előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen szavazattal, 1 képviselő
(Bódi Judit) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
A képviselő-testület a Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült
előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen szavazattal, 1 képviselő
(Bódi Judit) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg
és hozott határozatot:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
32/2015. (XI. 23.) Önkormányzati Rendelete
Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló
22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§
(1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben
biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (állami főépítész)
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály
- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
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-

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdészeti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr- Főkapitányság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, valamint Hajdúnánás Város
önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság véleményének kikérésével
továbbá a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40. § szerint az állami főépítész végső
véleményének figyelembevételével a következőket rendeli el:
1.§
Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2013 (VI.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hész.) 1.§. (2) bekezdése helyébe következő
rendelkezés lép:
(2) E rendelet
a) 1. melléklete az
b) 2. melléklete az
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sz-1mx Igazgatási terület szabályozási terv
M= 1:20 000
Sz-2mx Belterület és közvetlen környezete
szabályozási terv
M=1: 5 000
2
3. melléklete az Sz-2/Tm Tedej településrész szabályozási terv M=1:5 000
4. melléklete az Sz-3m Városközpont szabályozási terv
M= 1: 2 000
5. melléklete az „Építési övezetek előírásai” 1-5 táblázat
6. melléklete
Ábra
7. melléklete az „Előkertek szabályozása” A/3 méretű tervlap
8. melléklete az „Országos és térségi övezetek lehatárolása” A/3 méretű tervlap.

2.§
A Hész 29.§ (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
(2)

A telek beépítésének általános szabályai:
a)

A vegyes területeken a Vt-3 és Vt-3xx -jelű övezet kivételével állattartó
építmények nem helyezhetők el és

b) A közterület felöl minden önálló telek hátsó kertjének gépjárművel való
közvetlen megközelítését biztosítani kell.

3.§
(1) A Hész 32.§ (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezéslép:
(2) c) Az övezetben nem helyezhető el:
ca) önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek
és az ilyeneket szállító járművek számára.
cb) üzemanyagtöltő.
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(2) A Hész 32.§ (7) bekezdése helyébe a következő (7) bekezdés lép:
(7)
Az állattartó építmények és melléképítmények csak az utcavonaltól 20
méternél távolabb (védett zóna mögött) helyezhetők el, a hátsó telekhatártól legalább
6,0 m távolságra a főépülettől takartan.
4.§
A Hész 5. melléklet 2. táblázat 9. sora helyébe a következő 9. sor lép, továbbá a táblázat
kiegészül az új 9/b „Vt-3xx” alövezetre vonatkozó sorral.
B

A

1

2

Övezeti
jele

3
9

Vt-3

9/b Vt-3xx

C
D
Az építési telek

Beépítési módja
/jele/

E

F

G

Előírt
min-max
Legnagyobb
Legkisebb Legkisebb Legkisebb
beépítettség építmény
területe szélessége mélysége
magasság
e
(m2)
(m)
(m)
(m)
(%)

Településközpont vegyes építési övezetek
Oldalhatáron álló
350
14
25
40 / 60*
/O/
Oldalhatáron álló
350
14
25
40 / 60*
/O/

4,5-7,5
< 4,5

* Saroktelek megengedett legnagyobb beépítettsége teljes közművesítettség esetén 60 % lehet
a kisvárosi lakóterületeken.

5.§
Záró rendelkezések
(1)

Ez a rendelet 2015. december 9. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

(2)

A rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben akkor kell alkalmazni, amennyiben
az érintettekre nézve az kedvezőbb elbírálást eredményez.

Hajdúnánás, 2015. november 19.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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366/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Hajdúnánás
Város
településszerkezeti terv és leírás módosítását – a mellékletben meghatározottak szerint –
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2015. december 9.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat
2015. évben végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport;
valamint Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati javaslatát elfogadásra
javasolták; az Egészségügyi és Szociális bizottság elfogadásra javasolta észrevétellel.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület a 2015. évi
munkatervében november hónapra tervezte megtárgyalásra a Mezei Őrszolgálat
munkájáról szóló beszámolót. Török Róbert, az őrszolgálat vezetője ezen
kötelezettségének eleget téve küldte meg beszámolóját.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy részletes beszámolót kaptak.
Megkérdezte a Mezei Őrszolgálat vezetőjétől, hogy véleménye szerint hatékonyabb
lenne-e a munkavégzésük, ha több gépjármű állna rendelkezésükre. Gondoltak-e arra,
hogy motorkerékpár, esetleg ló igénybevételével jobban el tudnák végezni a
munkájukat. Megkérdezte, hogy a seregélyriasztás költségéhez hozzájárulnak-e a
gazdák. Megkérdezte továbbá, hogy konkrétan milyen tárgyi eszközök fejlesztése
szükséges.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mit tett az önkormányzat annak
érdekében, hogy az önkormányzat által a Mezei Őrszolgálat keretében kötött
partnerségi megállapodások szerinti befizetések megtörténjenek, illetve mikor fog ez
megtörténni.
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Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy örömmel olvasta azt, hogy a
szőlőskertekben nagymértékben visszaesett a lopások száma. Megkérdezte, hogy a
Mezei Őrszolgálat vezetője szerint ez a kerítésépítés miatt történt-e.
Török Róbert, a Mezei Őrszolgálat vezetője elmondta, hogy 2 szolgálati gépkocsi
áll rendelkezésükre. Tavaszi, nyári és őszi időszakban lehetne akár motorkerékpárt,
lovat is használni, ha van olyan kolléga, aki ezt elvállalja. A gazdák hozzájárultak a
seregélyriasztáshoz használt lőszer megvásárlásával. A működési eszközök
fejlesztésével kapcsolatban elmondta, hogy ebben az évben gépjárművásárlásra került
sor pályázati forrásból, illetve egy hőkamerát vásároltak. A későbbiekben szükségessé
válhat a meglévő eszközök, például lőfegyverek, távcsövek cseréje. Elmondta továbbá,
hogy a Kossuth Vadásztársasággal volt együttműködési megállapodásuk. 10-11
hónapnyi elmaradása van a vadásztársaságnak a fizetendő hozzájárulást tekintve. A
szőlőskertekben történő lopások csökkenésével kapcsolatban elmondta, hogy ez több
tényező együttes hatásából adódik. Köszönhető a csökkenés a kerítés megépítésének, a
mezőőrök munkájának és az új eljárási rendnek, melynek során kis mennyiségű lopás
esetén is szabálysértési őrizetbe vétel történik.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy itt és a bizottsági üléseken is szóba került
a ló használata. A mezőőrök hagyományosan lovat használtak, így kevesebb zajt
keltettek, magasabban volt a látósíkjuk, azért jobban belátták a területet, továbbá lóval
olyan helyszíneket is meg lehet közelíteni, amiket más járművel nem. Hatékonyabb
lehetne a mezőőrök munkája, ha lovat használnának. Elmondta továbbá, hogy korábbi
időkben a csőszök részére rendelkezésre állt egy úgynevezett csőszjáró is, ami a telkek
végénél kialakított keskeny út volt, ahonnan a telek másik végéről be tudott tekinteni a
csősz. Ezek ma már nem állnak rendelkezésre. Örömmel hallotta, hogy ennek ellenére
is csökkent a lopások száma a szőlőskertekben.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte a beszámolót és a Mezei Őrszolgálat
munkáját.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megköszönte a beszámolót. Elmondta,
hogy ő is arra szeretett volna javaslatot tenni, hogy a Mezei Őrszolgálat
eszközállományát növeljék. Hajdúnánásnak van a legnagyobb külterülete, ezt a
területet azonban két gépjárművel egyszerre csak két irányban tudják bejárni. A
nagyobb mezőőri jelenlétnek különösen télen az elhagyatott tanyáknál lenne
jelentősége, az ott élő idős emberek nagyobb biztonságban éreznék magukat.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megköszönte a Mezei Őrszolgálat és a
partnerek, például Hajdúnánási Rendőrkapitányság munkáját. Örömmel hallotta, hogy
jó az együttműködés a Mezei Őrszolgálat és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Városi Bölcsőde között. A szőlőskertekben történő lopások számának
csökkenése alapján úgy tűnik, hogy a jogszabályváltozások és a kerítésépítés
eredményesek voltak.
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Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalásként elmondta, hogy úgy érzékeli, hogy
a képviselő-testület elismerését fejezi ki a Mezei Őrszolgálat felé. A mezőőrök
munkájának szükségessége már nem vita tárgya. A környező települések Hajdúnánást
jó példaként tekintve alakítják meg a saját mezei őrszolgálatukat, ez is egy fontos
elismerés. Elvárásként fogalmazta meg a mezőőrök felé, hogy a gazdákkal
igyekezzenek még jobb kapcsolatot kialakítani. Fordíthatna több pénzt az
önkormányzat az Őrszolgálatra, de egy racionális sorrendiséget be kell tartani. Úgy
gondolja, hogy az Őrszolgálat felszereltsége megfelelő. Amit képviselő asszony
felvetett, az jogos, a Családsegítő szolgálat is rendelkezik gépjárművel, akár együttes
bejárást is lehetne végezni. Nyári időszakban nincs akadálya annak, hogy kerékpárt
használjanak a mezőőrök. A környező települések mezei őrszolgálataival
együttműködve növelni lehet a munka hatékonyságát. Jelentős előrelépés, hogy ebben
az évben bővülni fog a térfigyelő kamerarendszer. A partnerszervezetekkel való
együttműködést is lehet még tovább erősíteni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy úgy látszik, hogy polgármester úr
beigazolja azt a gondolatot, melyet egy 1750-es években született gondolkodó
mondott, miszerint a hatalomhoz szokott ember gondolatok nélkül is beszél.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatát
illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Mezei Őrszolgálat 2015. évben végzett munkájáról készült
beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
367/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezei Őrszolgálat 2015. évben
végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Török Róbert, a Mezei Őrszolgálat vezetője távozott az ülésről.)
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám)
2014. évre vonatkozó Közfeladat ellátási beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a feladatellátásról a
Kft. ügyvezetője, Herter Gyula készített beszámolót, mely részletes tájékoztatást ad az
étkeztetést igénybe vevők számáról, a kedvezményben részesülőkről gyermekjóléti és
köznevelési intézményenként, valamint tájékoztatást ad a közfeladat 2014. évi
ellátásának számszaki eredményéről.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy változások történtek a közétkeztetésben
országszerte, amelyek megosztják a közvéleményt. Hajdúnánáson már évek óta zajlik
egy a változások bevezetését elősegítő folyamat. Megkérdezte, hogy tapasztalható-e
az, hogy a gyerekek otthonról hoznak magukkal az étkezésekhez például sót, cukrot.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy mennyire költséghatékony az,
hogy a START munkaprogram keretében megtermelt zöldségeket is használnak az
ételek elkészítéséhez. Megkérdezte továbbá, hogy tapasztalják-e az országszerte
felmerült közétkeztetéssel kapcsolatos problémákat.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy milyen mértékű az étel
pazarlása a gyermekek részéről.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a gyerekek az iskolatej program és a
közétkeztetés keretén belül is kapnak tejet. Megkérdezte, hogy megoldható-e az, hogy
ez a két rendszer összhangba kerüljön, és olyan mennyiségű tejet kapjanak a gyerekek,
amelyet ténylegesen elfogyasztanak.
Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy nem tapasztalják azt, hogy a gyerekek
kiegészítő fűszereket hoznának az étkezéshez. Hajdúnánáson már évek óta az országos
átlagnál jelentősebb színvonalasabb köz- és gyermekétkeztetés valósul meg. Az új
rendelet által előírt feltételek már évekkel ezelőtt szinte teljesen megvalósultak, ezért
csak minimális mértékű változások vannak. Növelték a hús, zöldségek és gyümölcsök
mennyiségét az étkezésben. Az országszerte felmerült problémák nem érzékelhetőek,
nem kaptak ilyen visszajelzést. A pazarlás érzékelhető, de ez nem új probléma. Ha a
gyerekek nem eszik meg az ételt, akkor el kellene csomagolniuk és haza kellene
vinniük azt. Kéri a szülőket is, hogy erre bátorítsák a gyermekeiket.
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Köszöni a pedagógusok odafigyelését, ennek is nagy szerepe van. A START
munkaprogram keretén belül megtermelt zöldségek felhasználása nem olyan súlyú,
hogy jelentős költségmegtakarítást jelentsen. A rendelet leírja, hogy az iskolatej nem
számítható be abba a tejmennyiségbe, amelyet a gyerekek számára biztosítani kell. Így
túlzott mennyiségű tejet kapnak, nem valószínű, hogy elfogyasztják. Keresik a
megoldást, de meg kell felelniük az előírásoknak.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a családi étkezési szokások, ízvilág és a
közétkeztetés között eltérések vannak. Ebből adódik, hogy a gyerekek adott esetben
kiváló minőségű ételeket sem fogyasztanak el. Emellett lehetséges, hogy azért is viszik
vissza az ételt, mert hamarabb jóllaknak. Ahogy az elhangzott, az érintetlenül maradt
ételeket össze lehetne gyűjteni későbbi elfogyasztásra. Ezt a pedagógusok és a konyhai
alkalmazottak együttműködésével lehetne megoldani.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a gyerekek ízlését nem a
közétkeztetés fogja megváltoztatni, ennek otthon kell megtörténnie.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy a beszámolóban megjelenik az a
szándék, hogy a tálalókonyhák személyzete a továbbiakban az intézmények
költségvetésében szerepeljen, mert ez a rezsiköltségek csökkenését eredményezné. Ne
történjen az, hogy Kft-ben megszűnik a dolgozók munkaviszonya, és
közfoglalkoztatott lesz belőlük, mert ez hátrányosan érintené őket.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy kizártnak tartja, hogy
közfoglalkoztatásba kerüljenek ezek a dolgozók, mert státuszban foglalkoztatják őket.
A Kft. nemcsak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is főz, ők is elégedettek. Nehéz a
gyerekek igényei és az elvárások közötti összhangot megteremteni.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy szeretné megdicsérni a Kft.
vezetőségét, ha valós az a megállapítás, hogy nem a mosléknak főznek. Fontos az,
hogy ne egyik napról a másikra akarjuk megváltoztatni a gyermekek ízlését. A
hátrányos helyzetű gyermekek szüleitől nem várható el, hogy olyan étkezési kultúrát
vigyenek a háztartásukba, amely a közétkeztetésben van. Örül annak, hogy a
pedagógusok arra ösztönzik a gyermekeket, hogy csomagolják el az el nem fogyasztott
ételt és vigyék haza. Elmondta továbbá, hogy a gyermekek étkezési szokásainak
megváltoztatását nem lehet vezényelni. A szülőkkel való együttműködésben kell
keresni a megoldást.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy azt látja, hogy a pedagógusok ebben
partnerek. Tudomásul kell venni azt, hogy olyan mennyiségű ételt kapnak a gyerekek,
amivel jóllaknak, és nem kell mellé csomagolni. Az óvodások esetében gyakran
előfordul, hogy a hagyma miatt nem eszik meg az adott ételt. Örül annak, hogy
reggelizhetnek is a gyerekek. Elmondta továbbá, hogy a hétvégéken és a szünetekben
gyerekek számára az ügyeletes óvodában van biztosítva a kedvezményes étkezés, de
nem várható el az, hogy csak azért vigyék be a gyermeket Tedejről Hajdúnánásra az
óvodába, hogy ott kapja meg a kedvezményes étkezést.
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(Buczkó József képviselő úr kiment az ülésről, így a képviselő-testület 9 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy egyetért Dr. Éles András
képviselő úrral. Nem azzal van a probléma, hogy a Kft. megfelelő étrendet biztosít-e a
gyerekeknek, hanem a gyermekek neveltségével, szokásrendjével. Kéri a szülőket,
hogy a gyermekeket arra neveljék, hogy az ételt nem szabad kidobni. Elmondta
továbbá, hogy az ingyenes étkeztetés sok pénzbe kerül a Kormánynak, az
önkormányzatnak és az intézménynek is. Kéri a szülőket, hogy ha a gyermek hiányzik
az iskolából vagy óvodából, akkor időben szóljanak és húzassák ki, azért hogy ne
feleslegesen főzzenek. Ne haragudjanak azért a szülők, ha megpróbálnak
egészségesebb ételt adni a gyermekeknek, mert az az ő érdeküket szolgálja.
(Buczkó József képviselő úr visszatért az ülésre, így a képviselő-testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy az étkeztetés átalakítása
egészségügyi szempontból feltétlenül szükséges volt. A fokozatosság elvét
természetesen be kell tartani. Kéri a Kft-t, hogy ha olyan ételt adnak a gyermekeknek,
amely elvihető, ahhoz megfelelő csomagolóanyagot vagy szállítóeszközt biztosítsanak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy úgy gondolja, hogy jól döntött az
önkormányzat, hogy egy a tulajdonában álló gazdasági társaság útján biztosítja a
közétkeztetést. Napi négyszeri étkezés biztosított a gyermekek számára, a
lisztérzékenyek igényeire is odafigyelnek. Egyre több közfoglalkoztatásban
megtermelt terméket tudnak felhasználni a közétkeztetésben. Egyetért abban, hogy az
étkeztetés felülvizsgálása szükséges volt, és hogy alapvetően a szülők tudják
befolyásolni a gyermekek étkezési kultúráját. Az önkormányzat biztosít mindent, ami
szükséges, a konyha megfelelő felszereltséggel rendelkezik, megfelelő szakmai
színvonalon történik a feladatellátás. Jók az eredmények, de vannak még teendők.
Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a környező településeken alacsonyabb
rezsiszázalékkal dolgoznak a hasonló intézmények, azonban a norma Hajdúnánáson a
legalacsonyabbak között van. A többi hasonló intézménynél jellemzően a
tálalókonyhákban dolgozók az adott intézményhez tartoznak, ezért a költségek ott
merülnek fel, Hajdúnánáson ezek a dolgozók is a konyha alkalmazásában vannak. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy az lenne a céljuk, hogy ezek az alkalmazottak az
intézményhez kerüljenek.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) 2014. évre vonatkozó Közfeladat ellátási
beszámolójához készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
368/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2. szám) 2014. évre
vonatkozó Közfeladat ellátási beszámolóját elfogadja
Felelős:
Határidő: -

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkezetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám)
étkezési nyersanyagnorma megállapításához kapcsolódó kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; valamint
Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolták; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság nem javasolta
elfogadásra.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Gyermek-és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója az élelmezési térítési díjak alapját
képező nyersanyagköltségek módosítását kéri jogszabályi változásokra való
hivatkozással. A jelenleg alkalmazott nyersanyagköltségek megállapítása 2012.
december 1. napjától hatályos.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság 2 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett nem javasolta
elfogadásra az előterjesztés határozati javaslatát. Nagyné Juhász Krisztina képviselő
asszony kifejti ennek indokát.
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Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy természetesen el kell
fogadni azt, hogy egy EMMI rendelet szabályozza ezt a normaemelést. Azért
tartózkodott, mert a szülők magasabb térítési díjat fognak fizetni a gyermekek étkezése
után, és az önkormányzat terhei is nőni fognak. Azt szeretné, hogy ha a konyha tudná a
különbözetet finanszírozni.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elfogadásra javasolta az előterjesztés határozati javaslatát. A bizottság ülésén
ügyvezető igazgató úr és a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója ígéretet tettek
arra, hogy januárra kidolgozzák a rezsiszázalék csökkentését. A rezsiszázalékot az
önkormányzat fizeti meg. Egy energiacsökkentő beruházás is megvalósításra került,
amit az önkormányzat finanszírozott, ezért szeretnék, ha valahol ez visszatérülne.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy egyre nagyobb a szakadék
azok közt, akik éppen hogy ki tudják a fizetni az étkeztetést és akik számára ingyenes.
Sokszor azok a pazarlók, akik ingyenesen étkeznek. Ezért is kellene megfontolni, hogy
amennyiben lehetséges, ne hárítsák a szülőkre a különbözetet.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy a nyersanyagnorma növelése
automatikusan a térítési díj emelkedését eredményezi-e.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy azt írja a beszámoló, hogy az új
rendelet szerint a 11 és 14 év közötti gyerekeknek az eddigi 50 gramm hús helyett
90-110 grammot kell kapniuk. Megkérdezte, hogy ez nem kényszeríti-e pazarlásra a
Kft-t, és amennyiben nem, akkor ez azt jelenti-e, hogy eddig keveset kaptak a
gyerekek.
Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a normaemeléssel a térítési díj is emelkedik. A
szülő a nyersanyagnormát és annak áfáját fizeti meg térítési díjként. Ez nem egy
öncélú emelés, ezért a gyermek többet fog kapni. Az új szabályozás szerint a felső
tagozatos gyermekek nagyobb mennyiségű ételt kapnak, ezt egy nagyon jó
intézkedésnek tartják.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a hús és zöldség
mennyiségének növekedése a szénhidrát kiváltására szolgál. Nem csak mennyiségi,
hanem minőségi változtatás is történik.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalásként elmondta, hogy ha jól érti, akkor
az előírásnak megfelelően elfogadják a normaemelést. Szeretnék, ha a januári
képviselő-testületi ülésre a Kft. és a Hajdúnánási Holding Zrt. közösen megvizsgálják,
hogy van-e arra lehetőség, hogy a rezsi ne emelkedjen automatikusan a norma
emelésével.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkezetési Nonprofit Kft. (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) étkezési nyersanyagnorma megállapításához
kapcsolódó kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
33/2015. (XI. 23.) Önkormányzati Rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény 29. § (2) bekezdésében e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2015. november 19.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
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Melléklet
a 33/2015. (XI. 23.) Önkormányzati Rendelethez

Intézményi térítési díjak
az egyes személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézményekben

I./ A Városi Bölcsőde intézményi térítési díja

0 Ft

II./ Az étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehető nyersanyagnormák
Étkezési kategóriák

normál

diétás

Bölcsőde (0-3 év)
napi négyszeri étkezés

340 Ft

440 Ft

Óvodai ellátás (3-6 év)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna

218 Ft
42 Ft
134 Ft
42 Ft

318 Ft
62 Ft
194 Ft
62 Ft

Általános Iskolai napk. ell. (7-10 évesek)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna

334 Ft
81 Ft
192 Ft
61 Ft

434 Ft
100 Ft
254 Ft
80 Ft

Általános Iskolai napk. ell. (11-14 évesek)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
uzsonna

341 Ft
81 Ft
199 Ft
61 Ft

441 Ft
100 Ft
261 Ft
80 Ft

203 Ft

303 Ft

554 Ft

654 Ft

Menza (14-18 évesek)
ebéd
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)
napi háromszori étkezés

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. esetében a gyermekétkeztetés
térítési díjainak elszámolásánál a nyersanyagnormát alapul véve 120% rezsiköltséget kell
figyelembe venni.

Ötvös Attila
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jegyzőkönyv-hitelesítő
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúsági
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
szám) Társulási Megállapodásának módosításról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Társulási Tanács
megtárgyalta a társuláshoz csatlakozni kívánó 5 hajdúsági település (Nyíracsád,
Nyíradony, Létavértes, Kaba, Vámospércs) kérelmét, melynek okán kéri, hogy a
Társulási Tanács által előzetesen elfogadott társulási megállapodást módosító okiratot
és az egységes szerkezetű társulási megállapodást minősített többséggel elfogadni
szíveskedjen a testület.
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
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) Társulási Megállapodásának módosításról
készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
369/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában biztosított
jogkörében eljárva – dönt a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) az előterjesztés melléklete szerinti társulási
megállapodást módosító okiratának és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati
társulási megállapodásának mellékleteivel együtt történő elfogadásáról, és jóváhagyja a
Társulási Tanács 17/2015. (XI.10.) Hull. Társ. számú határozatát.
A határozat a Társulás valamennyi tagja Képviselő-testületének minősített többséggel
meghozott jóváhagyó döntése alapján lép hatályba.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás értesítéséről, valamint felhatalmazza a társulási megállapodást
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módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási megállapodás
aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30. – értesítésre
2015. december 31. – aláírásra

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a költségvetési
intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 2016. évre vonatkozó
ütemtervének meghatározására és az ellenőr megbízására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény alapján a jegyző köteles gondoskodni - a belső
kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső
ellenőrzési standardok figyelembevételével. Ennek megfelelően kerül előterjesztésre a
2016. évi ellenőrzési ütemterv és az ellenőr megbízása.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr megkérdezte, hogy mi a magyarázat arra, hogy ilyen
gyakran kerül sor ellenőrzésre.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint minél többször
történik ellenőrzés, annál nyugodtabbak lehetnek. Ezek segítő szándékú ellenőrzések,
az esetleges hibák feltárására szolgálnak.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy ez az ellenőrzés kétévente megtörténik az
intézményeknél. Az ellenőrzés indokolt, és a jogszabály is kötelezővé teszi.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjait illetően.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyigazdasági ellenőrzések 2016. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására és az
ellenőr megbízására készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyigazdasági ellenőrzések 2016. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására és az
ellenőr megbízására készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 10 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:

370/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású
intézmények, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. 2016. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének ütemezését a mellékletben
foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
Felhívja a jegyzőt, hogy az ütemezett ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2016. december 31.

Melléklet
a 370/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozathoz

ÜTEMTERV TERVEZET
a 2016. évre tervezett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekhez

Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzés:
Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy
- milyen a gazdálkodás szervezettsége, szabályozottsága, eredményessége,
- megfelelő-e a tárgyi eszközökkel való gazdálkodás,
- a rendelkezésre álló munkaerőt és bérkeretet hatékonyan és törvényesen használják-e fel,
- kellően szabályozott és végrehajtott-e a készletgazdálkodás,
- megfelelően biztosított-e a vagyonvédelem,
- hogyan érvényesül a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzés.
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Az ellenőrzések típusa: rendszerellenőrzés
Az ellenőrzések módszere: kombinált ellenőrzés
II. negyedév
Városi Rendelőintézet
Ellenőrzési időszak: 2014. január 1-től 2015. december 31-ig.

35 nap

III. negyedév
Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
Ellenőrzési időszak: 2014. január 1-től 2015. december 31-ig.

35 nap

Célellenőrzés:
I. negyedév
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Református Egyházközség
között 2011. április 29-én a Szociális Gondozási Központra vonatkozóan létrejött
Ellátási szerződés 6. pontja alapján nyújtandó önkormányzati támogatás mértékének
ellenőrzése.
10 nap
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzati támogatás mértéke az
Ellátási szerződés 6. pontjában meghatározottak szerint került-e megállapításra.
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: tételes ellenőrzés
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig.
II. negyedév
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat által államháztartáson kívülre juttatott
támogatások előkészítésének és elszámolásának ellenőrzése

20 nap

Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az önkormányzat által
államháztartáson kívülre juttatott támogatások előkészítése és elszámolása a
jogszabályokban előírtak szerint történtek-e.
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: tételes ellenőrzés
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től 2015. december 31-ig.
III. negyedév
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat, és a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatala által megállapított és teljesített pénzbeli szociális
ellátások ellenőrzése

20 nap
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Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Közgazdasági Iroda Költségvetési
Csoportja a pénzbeli szociális ellátások kifizetését a Szociális Csoport által hozott
határozatok alapján, szabályosan teljesítette-e.
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű ellenőrzés
Ellenőrzési időszak: 2015. március 1-től 2015. december 31-ig.
IV. negyedév
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz
nyilvántartásainak ellenőrzése

és
és

a Hajdúnánási Közös
ingatlanvagyon-kataszter
20 nap

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy a nyilvántartások vezetése a
vonatkozó jogszabályok szerint történt-e.
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű ellenőrzés
Ellenőrzési időszak: 2015. január 1-től 2016. szeptember 30-ig.
Az Állami Számvevőszék által végzett a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft. távhőszolgáltatási feladatellátásának 2015. évi vizsgálata során feltárt
hiányosságok megszűntetésre tett javaslatok megvalósításának ellenőrzése

30 nap

Az ellenőrzés célja annak vizsgálata, hogy az Állami Számvevőszék által tett
javaslatok megvalósításra kerültek-e
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: tételes ellenőrzés
Ellenőrzési időszak: 2016. január 1-től 2016. szeptember 30-ig.
Egyéb feladatok
Az éves ellenőrzési ütemterv, beszámoló elkészítése
Ellenőrzési szabályzatok, dokumentumok felülvizsgálata
Előterjesztések készítése
Tanácsadó tevékenység, soron kívüli ellenőrzések
Stb.

30 nap

Az ellenőrzéseket a 371/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a ValEthik Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1025 Budapest, Pitypang út 1/A 1/4.) végzi.
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Kockázatelemzés
Az elemzés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat intézményeinél végzett ellenőrzések
tapasztalatai alapján készült.
o A 2016. évi ellenőrzési ütemtervbe átfogó pénzügyi-gazdasági ellenőrzésként felvett
önkormányzati fenntartású intézmények kiválasztásánál az alapvető minősítési
szempont (kockázati tényező) az előző vizsgálat óta eltelt idő volt. Az ellenőrzések
rendszerellenőrzés keretében kerülnek végrehajtásra, amelynek jellemzője, hogy a
szervezet átfogó vizsgálata során a szabályszerűség, a szabályozottság, a
gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség kerül ellenőrzésre. Fontos
szempont, hogy az intézmények működéséről folyamatosan átfogó képet kapjunk,
ezért az önkormányzati fenntartású intézményeknél végzett rendszerellenőrzést
kétévente el kell végezni.
o Kockázati tényezőként jelentkezik a megállapodásokból adódó rendelkezések
szabályszerű végrehajtása. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási
Református Egyházközség között 2011. április 29-én a Szociális Gondozási
Központra vonatkozóan létrejött Ellátási szerződés 6. pontja alapján nyújtandó
önkormányzati támogatás mértékének ellenőrzése minden év március 31-ig esedékes.
o Az önkormányzat által államháztartáson kívülre juttatott támogatások megítélése
során fontos szempont a jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi szabályok
betartása. Az elszámolás ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a támogatott az előírt
cél érdekében használja fel a támogatást.
o 2015. március 1. napjától átalakult az önkormányzat által nyújtott pénzbeli szociális
ellátások rendszere a változásból adódó kockázatok kiszűrését szolgálja a tervezett
ellenőrzés.
o Az önkormányzatnál a 2015. évben a közfeladat-ellátás szabályszerűségének
ellenőrzésekor megfogalmazásra került a számviteli nyilvántartások és az
ingatlanvagyon-kataszter értékadatainak eltérése. A két nyilvántartás eltéréséből
adódó kockázatok megszűntetésére tett intézkedések eredményét célszerű
ellenőrizni.
o Az Állami Számvevőszék által végzett a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
távhőszolgáltatási feladatellátásának 2015. évi vizsgálata során a számvevői jelentés
a feltárt hiányosságok megszűntetésére javaslatot tett. A vizsgálat célja meggyőződni
arról, hogy az önkormányzat közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság a
javaslatok megvalósítására megtette-e a szükséges intézkedéseket.
A kockázatelemzés alapján az ellenőrzési ütemtervben megjelölt ellenőrzések
végrehajtása indokolt a 2016. évben.
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371/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
szerint az önkormányzati fenntartású intézmények, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal és a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 2016. évi belső ellenőrzési
tevékenységének elvégzésével a Val-Ethik Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t
(1025 Budapest, Pitypang út 1/A 1/4.) bízza meg, 250.000 Ft/hó díjazással.
Felhatalmazza a jegyzőt a belső ellenőrzési szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos
szerződés megkötésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés elkészítésekor a határozatból adódó
kiadás tervezéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. január 31.
– a költségvetésben történő tervezésre
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2015. december 31. – a szerződés megkötésére

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

felvételi

Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az önkormányzatnak
a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelezettsége, hogy minden
év november 30-ig foglaljon állást az általános iskolai felvételi körzethatárról. Mivel
Hajdúnánás városban csak egy általános iskola, a Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola működik, így annak felvételi körzete Hajdúnánás város
közigazgatási területe. Ezt a javaslatot kell véleményeznie a testületnek.
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
javaslatát illetően.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

372/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel fenntartja azon véleményét,
hogy a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4080 Hajdúnánás,
Óvoda u. 2-10. szám) felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területében legyen
megállapítva.
A képviselő-testület véleményében rögzíti továbbá azt is, hogy Hajdúnánás Város
Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő
- hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma: 216 fő, amelyből
187 fő a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója.
- halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma:
11 fő, amelyből 10 fő a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulója.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának (4024 Debrecen, Piac utca 54. szám)
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2016. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett
pályázatok elbírálására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolták módosítással.
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(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Önkormányzatunk
idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázati rendszerhez. Az
előterjesztés a határidőre beérkezett pályázatok feldolgozását tartalmazza, előkészítve
ezzel a támogató döntés meghozatalát. A felhívásra 142 pályázó nyújtotta be
pályázatát, elutasításra, kizárásra nem került sor, így az összes pályázat támogatására
lehetőség nyílik, a korábbi döntésben meghatározott keretösszeg révén.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azzal a
módosítással támogatja a határozati javaslat elfogadását, hogy azok a pályázók ne
részesüljenek támogatásban, akik családjában az egy főre eső jövedelem a havi nettó
100.000, - Ft-ot meghaladja. Az így felszabaduló 28.000, - Ft támogatási összeget
azok a pályázók kapják meg, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a
havi nettó 50.000, - Ft-ot. Ezek a pályázók így 4.000, - Ft helyett 4.500, - Ft
támogatásban részesülhetnek havonta.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság is ezt az álláspontot képviseli.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I., II. és III. pontjait illetően, az elhangzott módosításra tekintettel.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására készült előterjesztés határozati
javaslatának I. pontját 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt
a szavazásban elfogadta azzal a módosítással, hogy 128 fő pályázatát támogatja. Azon
pályázók, akiknek családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a nettó 100.000
Ft-ot, ne részesüljenek támogatásban. Az így felszabaduló támogatási összeggel,
28.000 Ft-tal (14 fő * 2.000 Ft) azon pályázók támogatási összegét növeljék, akiknél
az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el az 50.000 Ft-ot.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására készült előterjesztés határozati
javaslatának II. pontját 10 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy a fenti javaslat
alapján „A” típusú pályázat esetén 115 tanuló ösztöndíj-pályázatát támogatja.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselő-testület a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására készült előterjesztés határozati
javaslatának III. pontját 10 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy a fenti javaslat
alapján „B” típusú pályázat esetén 13 tanuló ösztöndíj-pályázatát támogatja.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
373/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 304/2015. (IX. 24.) Képviselőtestületi Határozatát úgy módosítja, hogy a 2016. évi Bursa Hungarica pályázati
fordulóban 128 fő pályázatát támogatja, 490 e Ft keretösszegben.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók jellemző adatait, a
2014/2015. tanév második félévétől („A” típusú pályázók esetén) az alábbi tanulókat
támogatja a megnevezett összeggel:

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Név
Ali Edina Zsuzsa
Balogh Judit Boglárka
Balogh Erzsébet
Bata László Dávid
Bertalan Ágota Anna
Bordás Katinka
Bordás Péter Pál
Czeglédi Árpád
Czeglédi László
Csegöldi Miklós
Csuja Gábor
Csuja Dóra
Csuka Hajnalka
Dankó József
Darabos Erika
Daróczi Sára
Dézsi Ágota
Dobos Anita
Dombi Krisztina
Dulavics Diána
Erdei Krisztián
Erdıs Fruzsina
Fejér Norbert
Fehér Judit Anna
Fehér Beatrix
Fehér Dávid

Lakcím
HAJDÚNÁNÁS
Liliom u. 50.
Kossuth u. 50.
Pázsit u. 14.
Luther u. 2/f.
Polgári u. 11.
Dorogi u. 46/A.
Dorogi u. 46/A.
Fáy A. u. 31.
Fáy A. u. 31.
Mikszáth Kálmán u. 14.
Hódos I. u. 23.
Hódos I. u. 23.
Sarló u. 14.
Munkások u. 30/A
Pöstyén u. 11.
Nikodémusz I. u. 22.
Szabadság u. 22.
Pázsit u. 20.
Tanya 0800/20 hrsz.
Soós G. u. 29/A.
Árpád u. 1/b.
Hadnagy u. 27.
Attila u. 28.
Luther u. 10.
Luther u. 10.
Luther u. 10.

Támogatási
összeg
(Ft)
4.500,4.500,4.500,4.500,4.500,3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,4.500,3.000,3.000,3.000,3.000,4.500,3.000,3.000,3.000,3.000,4.500,3.000,3.000,3.000,-
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Fejér Norbert
Fekete Dávid
Gali Edit Anna
Gál Marietta
Gurbán Dóra
Harangi Péter
Herperger Ágnes
Hernyák Csilla
Horváth Ágnes
Horváth Csaba
Horváth Emese
Huszti Hajnalka
Jámbor Anna
Jámbor Miklós
Jónis Bálint Rudolf
Juracskó Anita
Kállai László
Kelemen Zsolt
Kéki Katalin
Kiss Angelika
Kiss Árpád
Kerékgyártó Dóra
Kosztovics Csaba
Kosztovics Patrik
Kovács Evelin
Kutasi Imre
László Tibor
Magi József
Magi István
Martinek Anikó
Mészáros József Márk
Mezei Kincsı
Mirkó Dániel
Mohácsi Fanny
Molnár Ágnes
Molnár Anna
Molnár Henrietta
Molnár Noémi Ildikó
Molnár Sándor
Molnár Judit
Murvai Katalin
Murvai Klaudia
Nábrádi Veronika Dóra
Nagy Edit
Nagy Ibolya
Nagy Lajos
Nagy Nikolett
Nagy Nikolett
Nagy Renáta

Attila u. 28.
Ady E. krt. 11. 2/5.
Széchenyi krt. 34/a
Rákóczi u. 11.
Tulipán u. 31.
Korponai u. 17.
Móricz Zs. u. 4/a.
Irányi u. 1. 3/25.
Bajza u. 2/a.
Jegyzı Nagy Imre u. 4.
Rákóczi u. 8.
Daróczi A. u. 26.
Dorogi u. 12/A. 3/7
Dorogi u. 12/A. 3/7
Baross u. 58.
Nyúl u. 2.
Zrínyi u. 17/A.
Perczel u. 13.
Lehel u. 24.
Csepüsszılı 11113. hrsz.
Béke u. 15.
Kossuth u. 43.
Mártírtok u. 13. 4/13.
Mártírtok u. 13. 4/13.
Kabay János u. 63.
Jókai u. 54/B.
Tégláskert u. 4.
Gábor Á. u. 7.
Gábor Á. u. 7.
Izzó u. 6.
Reményi u. 6.
Kossuth u. 12.
Arany J. u. 33.
Kéky L. u. 4. 1/5.
Hunyadi u. 113.
Honfoglalás u. 25.
Szatmár u. 37.
Wesselényi u. 32.
Hunyadi u. 113.
Hunyadi u. 113.
Szabadság u. 30.
Dózsa Gy. u. 7.
Pöstyén u. 2.
Nap u. 5.
Rákóczi u. 33.
Árpád u. 23/a.
Polgári u. 72/A.
Magyar u. 69.
Magyar u. 69.

4.500,3.000,3.000,4.500,4.500,elut.
3.000,4.500,3.000,4.500,4.500,3.000,3.000,3.000,3.000,4.500,4.500,3.000,3.000,4.500,3.000,4.500,4.500,4.500,4.500,4.500,elut.
4.500,4.500,4.500,4.500,elut.
3.000,3.000,4.500,3.000,4.500,3.000,4.500,4.500,4.500,3.000,elut.
4.500,4.500,4.500,3.000,3.000,3.000,-
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Nagy Sándor
Nyitrai Dóra
Oláh Imre Dániel
Ötvös Bertalan
Papp Fruzsina
Pálfi László
Pálóczi Bettina
Papp Imre László
Papp Zoltán Fülöp
Pálóczi Fanni
Putnoki Petra
Rab Anita
Reszegi Alexandra Anikó
Reszegi Csaba Miklós
Sebestyén Vivien
Sebık Zsuzsa
Simai Olga
Somogyi Kinga
Szabó Ádám
Szabó Sándor
Szabó Veronika
Szabó Zoltán
Szatmári Bianka
Szécsy Dóra
Szécsy Ferenc
Szilvási Kitti
Szőcs László
Tar Bence
Tar Krisztián
Takács Petra
Takács Nikoletta
Takács Judit
Tanyi Kitti
Tímári Gergı
Tóth Gábor
Tóth Nándor
Tupicza Róbert
Tóth Tibor
Török Ágnes
Uri Bence
Uri Krisztina
Varga Dávid Sándor
Varga Kitti
Varga Lilla
Varga Zoltán
Zand Ákos
Zágonyi Kitti
Zihor Flóra Anna
Zihor Ottó

Nap u. 5.
Tulipán u. 11.
Vörösmarty u. 9/a.
Széchenyi krt. 67.
Óvoda u. 25. 1/5.
Bocskai u. 34. 2/5.
Damjanich u. 18.
Ady E. krt. 19.
Ady E. krt. 19.
Mikes Kelemen u. 13/A.
Magyar u. 43.
Délibáb u. 2/a.
Óvoda u. 20. 3/12.
Szeles tér 1.
Köztársaság tér 2-3. „A” ¼.
Vasvári P. u. 24.
Sólyom u. 2.
Sarló u. 41.
Sarló u. 27.
Honfoglalás u. 55/A.
Honfoglalás u. 55/A.
Hunyadi u. 44.
Szatmár u. 29.
Ady E. krt. 21. fszt. 1.
Ady E. krt. 21. fszt. 1.
Hunyadi u. 6-8. A lph. 4/14.
Kürt u. 2.
Kapitány u. 66.
Kapitány u. 66.
Dózsa Gy. u. 18.
Csokonai u. 16.
Csokonai u. 16.
Hódos I. u. 13.
Szatmár u. 1/a.
Petıfi u. 27/B.
Nagy Sándor u. 15.
Csokonai u. 8.
Magyar u. 70.
Liliom u. 68.
Kiss Ernı u. 22.
Kiss Ernı u. 22.
Toldi u. 4.
Tiszavasvári u. 26.
Tiszavasvári u. 48.
Szabadság u. 12.
Szabadság u. 14.
Jókai u. 49.
Kossuth u. 16. 2/4.
Kossuth u. 16. 2/4.

4.500,3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,4.500,elut.
elut.
elut.
elut.
3.000,3.000,4.500,4.500,4.500,4.500,3.000,elut.
elut.
elut.
elut.
4.500,4.500,4.500,3.000,4.500,3.000,3.000,elut.
4.500,4.500,4.500,3.000,4.500,3.000,3.000,4.500,3.000,4.500,4.500,4.500,3.000,3.000,4.500,4.500,4.500,3.000,3.000,-
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125.
126.
127.
128.

Zubor Alexandra
Zubor Lajos
Zsuga Attila
Zsuga Imre

Pázsit u. 17.
Pázsit u. 17.
Polgári u. 59.
Nyíregyházi u. 32.

4.500,4.500,3.000,3.000,-

3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat által támogatott felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó pályázók („B” típusú pályázók) esetén a 2015/2016. tanévtől az alábbi tanulókat
támogatja a megnevezett összeggel:

Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Név
Baráth Benjámin
Barna Anita
Csegöldi Bíborka
Csuri Imre
Harsányi Tibor
Kántor Anita
Karácsonyi Dalma
Kelemen Ildikó Zsanett
Máró Nóra
Martinek Enikı
Szabó Péter
Trencsényi Dániel
Topa Martin
Varga Alexandra

Lakcím
HAJDÚNÁNÁS
Munkácsy u. 9.
Béke u. 65.
Mikszáth K. u. 14.
Kabay J. u. 46.
Kapitány u. 51.
Attila u. 96.
Dorogi u. 14/B. 3/7.
Kazinczy u. 3.
Baross u. 48.
Izzó u. 6.
Sarló u. 27.
Csokonai u. 16.
Tiszavasvári u. 17.
Áchim A. u. 7.

Támogatási
összeg
(Ft)
3.000,4.500,3.000,4.500,3.000,3.000,3.000,3.000,3.000,4.500,elut.
4.500,3.000,3.000,-

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a támogatottak,
illetőleg a pályázók adatainak az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelője felé
történő továbbításáról gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 7. - települési döntés Bírálati lapon való rögzítése.
2015. december 11. - a pályázók bírálati anyagának megküldése az Emberi
Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelője részére.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos
feladatellátásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint 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 előterjesztés a
Hépszolg. Kft. reorganizációs tervével kapcsolatos, oly módon, hogy a társaságnál
felmerült problémák megoldására kiemelt jelentőségű lenne az úgynevezett
profiltisztítás, amelyhez hozzájárulna, ha az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek feladatellátását 2016. január 01. napjától az önkormányzat végezné.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
A maga részéről elmondta, hogy a Kft. és az önkormányzat egymás közt megosztva
végzik ezt a feladatot. Azt szeretnék, ha teljes egészében az önkormányzat kezébe
kerülne a feladat. A jelenlegi rendszerrel vannak problémák, ezért merült fel ez a
lehetőség. Az új megoldás talán költséghatékonyabb is lehet.
Buczkó József képviselő úr megkérdezte, hogy az önkormányzatnak van-e elegendő
személyállománya e feladat ellátására. Megkérdezte továbbá, hogy a kintlévőségek
kezelése kinek lesz a feladata.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a tárgyi feltételeket lesz nehezebb
megteremteni. A feladat átvétele sok nem adminisztratív munkát fog jelenteni, az
ügyfélforgalom is nagy lesz. A kérdés az, hogy a mögöttes tartalmat hogy tudják
megteremteni a feladat ellátásához. Idő előttinek tartja azt, hogy erről most döntést
hozzanak.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy polgármester úr nem gondolja-e
azt, hogy a lakosságot tájékoztatni kellene arról, hogy ezzel a napirendi ponttal
elkezdődik egy folyamat. Megkérdezte továbbá, hogy mi lesz a kintlévőségek sorsa.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy majd a későbbiekben döntik el, hogy
átveszi-e az önkormányzat a kintlévőségek kezelését. Nincs idő arra, hogy
decemberben tárgyalják meg ezt a napirendet, mert ha januárban megtörténik az
átadás-átvétel, arra fel kell készülni. Hangsúlyozza, hogy a rendszer jelenleg nem
működik jól, ez egy veszteséges ágazat a Kft. számára. Azt is látni kell, hogy
önkormányzati tulajdonú lakások száma a város méretéhez képest rendkívül magas,
háromszor annyi, mint Hajdúböszörményben. Az önkormányzat hozott olyan
döntéseket a bérlők kiválasztásával kapcsolatban, amelyeket a megfelelő információ
hiányában nem tett volna. Ezért is fontos lenne, ha egy kézbe kerülne ez a feladat.

747

Elsősorban belső erőforrásokra szeretnének építeni, ha ez nem elegendő, akkor
próbálnak meg embereket felvenni.
Szeretnének elkezdeni egy megelőző karbantartást, amely az elmúlt időszakban nem
tudott megfelelően megvalósulni. Úgy gondolja, hogy az átvétellel átláthatóbb lesz a
rendszer, és a lakásüzemeltetés színvonala is magasabb lesz.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy polgármester úr szerint ez nem volt jó
rendszer, szerinte viszont nincs tökéletes rendszer. 2010 előtt kevesebb volt a
kintlévőség. Hajdúnánáson azért magasabb az önkormányzati tulajdonú lakások
száma, mert amikor ezeket a lakásokat meg lehetett vásárolni, a hajdúböszörményi
lakosok valószínűleg terhelhetőbbek voltak. Nem érti, hogy ha nincs bevétel, akkor
miből akarják csinálni a megelőző karbantartásokat. Óvakodna az ilyen ígéretektől,
ismerve a lakosság fizetőképességét, azt hogy mennyi adósságot halmoztak fel, illetve
a jogszabályokat. Érti, hogy tehermentesíteni kell a Kft-t, csak azt nem érti, hogy miért
ezzel kezdik.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy az Egészségügyi és
Szociális Bizottság tapasztalja azt, hogy nagyon nagy igény van a szociális
bérlakásokra. Most változtatták meg a helyi rendeletet, mert sokan kényelmi
szempontok szerint használták ezeket a lakásokat. Piaci ár alatt bérelték a lakásokat,
nem volt szándékuk elköltözni, ugyanakkor hozzátartozóiknak lakást vásároltak. A
feladat átvállalásával kapcsolatban a kérdés az, hogy a kintlévőségekkel együtt kapja-e
meg az önkormányzat. A bizottság ülésén elhangzott, hogy nagyon kevés személy
végezi ezt a munkát a Kft-nél. Azért adnák át a feladatot, mert az önkormányzatnál
több munkaerő áll rendelkezésre. Bízik benne, hogy hatékonyan el tudja majd látni az
önkormányzat a feladatot.
(Ötvös Attila képviselő úr kiment az ülésről, így a képviselő-testület 9 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy ez az önkormányzat feladata,
csak a Kft. útján látja el. Ez nem volt sikeres megoldás. Ez az előterjesztés egy javító
szándékú megoldási javaslat. A lakosságot ez nem érinti olyan értelemben, hogy
valami új elvárásnak kellene megfelelniük, esetleg nagyobb lesz a kontroll a lakások
tekintetében.
(Ötvös Attila képviselő úr visszatért az ülésre, így a képviselő-testület 10 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr átadta az ülés vezetését Dr. Juhász Endre
alpolgármester úrnak, majd távozott az ülésről, így a képviselő-testület 9 fővel
folytatta tovább a munkáját.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy reméli, hogy a kintlévőségek sorsát is
meg fogják tárgyalni. Megdöbbenti, hogy egy ilyen gazdasági társaság nem talál
megfelelő képzettségű munkaerőt erre a feladatra. Ez valóban egy nagyon nehéz
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feladat, biztos benne, hogy hatékonyabb lesz a feladatellátás az önkormányzat
kezében.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nem kapott választ a kérdésére.
Nem érti, hogy miért hallják azt rendszeresen, hogy ebben a városban nincs megfelelő
szakember-ellátottság. Ezt az itt lakók nevében visszautasítja. Kíváncsi arra, hogy a
képviselőtársai elgondolkodtak-e azon, hogy ez az előterjesztés tulajdonképpen miről
szól.
(Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony kiment az ülésről, így a képviselő-testület
8 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ennek az előterjesztésnek semmi köze
nincs a lakások állapotához, vagy az önkormányzat szociális érzékenységéhez. Arról
szól, hogy most jobb lesz, mint korábban. Úgy akarnak nyereséget elérni egy állítólag
veszteséges ágazattal, hogy magasan kvalifikált munkaerőre akarják bízni a
feladatellátást. Ki meri jelenteni, hogy egy közepes képességű személy az
adminisztrációs feladatokat el tudja látni. Azonban nem ez a kulcskérdés. A
karbantartáson, a javításon mennek el a pénzek. Ha az önkormányzat a START
munkaprogram keretében fogja javíttatni az épületeket, akkor sikereket lehet elérni.
Azonban itt is felvetődik a szakmai képesítések problémája. Ha külső vállalkozóval
akarják ellátni, az sokkal drágább lesz. Ha a START munkaprogram keretében
akarják, akkor azt le kell számlázni. Nem lehet a START-nál is és az önkormányzatnál
kiadásként is elszámolni.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy akkor, amikor az állam lehetőséget adott
arra, hogy a bérlők az általuk használt lakást megvásárolják, ez Hajdúnánáson nem
valósult meg. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ez miért történt így. A lakásokat a
bérlők gyakran nem tartják olyan állapotban, amely a csekély ellenszolgáltatás
ellenében elvárható volna. Azt gondolja, hogy szem előtt kell tartani azt, hogy a bérlők
esetében a tulajdonjog megszerzése ma is aktualitás lehet, ez az önkormányzat
számára is könnyítést jelentene, és akkor talán a tulajdonos szemléletével
viszonyulnának az érintettek a lakásokhoz.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment az ülésről, így a képviselő-testület
7 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy eltértek a tárgytól, egy
közfeladat-ellátási szerződés felmondásáról van szó. Ennél tágabb összefüggések is
felmerültek, ezek jelentős részével nem ért egyet. Kérte jegyző urat, hogy a hivatal
részéről nyilvánuljon meg a témával kapcsolatban.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a hivatal humán erőforrása képes a feladat
ellátására a jelenlegi formájában, a hivatalon belüli erőforrás átcsoportosítással
megfelelő színvonalon tudják majd ezt a munkát végezni. Visszautasította azokat a
vádakat melyek szerint különböző feladatokat össze fognak mosni.
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Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója
elmondta, hogy szeretné megvédeni a kollégáit, mert senki sem mondta azt, hogy a
Kft. munkavállalói alkalmatlanok lennének, vagy azt, hogy Hajdúnánáson nem
lennének szakemberek. A munkaerő tekintetében vannak ugyan minőségbeli
problémák is, de a problémát a kapacitáshiány okozza. Úgy foglalkozik két kolléga a
több mint 300 bérlakással, hogy mellette még a társasház-üzemeltetést is ők végzik.
Hajdúböszörményben négy fő foglalkozik a szociális bérlakások kezelésével. Ez a
téma nem a Kft. likviditási helyzetét érinti, hanem a feladatellátás hatékonyságát.
Azért kezdték az egyeztetéseket, mert a Kft. a jelenlegi apparátusával nem tudja
megfelelő minőségben ellátni a feladatot. Ehhez sokkal erősebb jogosítványokra van
szükség, amelyekkel az önkormányzat rendelkezik. Nem kizárólag a humánerőforrás
költsége jelenik meg ebben a feladatellátásban, hanem például a közjegyzői okiratba
foglalásnak is nagyon magas a költsége.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszatért az ülésre, így a képviselő-testület
8 fővel folytatta tovább a munkáját.
Gere Miklós, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta, hogy a Kft-nél a kapacitáshiány azt jelenti, hogy munkakörök hiányoznak, a
szociális bérlakások kezelésével kapcsolatban például jogászra lenne szükségük.
Örülne annak, ha a bérlakásokkal kapcsolatban az ármegállapítás, a bérlőkiválasztás és
az üzemeltetés egy kézben lenne.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú
helyiségekkel kapcsolatos feladatellátásról készült előterjesztés határozati javaslatát
4 igen és 3 nem (Dr. Éles András, Bódi Judit, Papp Gáborné) szavazattal, 1 képviselő
(Buczkó József) nem vett részt a szavazásban nem fogadta el.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Szólláth Tibor polgármester úr és Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony
visszatértek az ülésre, valamint Tóth Imre képviselő úr megjelent az ülésen, így a
képviselő-testület 11 fővel folytatta tovább a munkáját.)
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Kőrösi
Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A. sz.) intézményvezetői
pályázatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztés határozati javaslatának B./ változatát; az Egészségügyi és Szociális
Bizottság nem javasolta elfogadásra az előterjesztés határozati javaslatának A./ és B./
változatát; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport bizottság nem javasolja
elfogadásra az előterjesztés határozati javaslatának A./ változatát, B./ változatáról nem
szavazott; a Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati
javaslatának B./ változatát.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján a fenntartó vezetőjének megbízásával összefüggő
döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat
véleményét. Ennek megfelelően a KLIK Debreceni Tankerülete megküldte az
önkormányzat számára a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium intézményvezetői
megbízására beérkezett Szabó Katalin pályázatát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy régebben, amikor egy iskolai igazgatói
pályázatot meghirdettek, az volt a legnagyobb kritika, hogy miért nincsenek pályázók.
Gondolkozzanak el azon, hogy miért csak egy olyan személy pályázott a kollégium
intézményvezetői pozíciójára, aki 60 km-re lakik Hajdúnánástól.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy jó lenne mindig úgy
választani vezetőt, hogy elsősorban a közösségből kikerülő, több alkalmas személy
közül választanak. Egyre inkább jellemző az, hogy nem sokan törekednek arra, hogy
vezetők legyenek. A vezetői feladatok egyre nehezebbek, egyre több a felelősség.
Fontos lenne, hogy a helyi közösségből kerüljön ki az intézményvezető, ezt a
gondolatot tükrözi a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tartózkodása is.
A döntést indokolja, hogy egyrészt nem tudták megismerni a pályázót, másrészt a
jelenlegi megbízott intézményvezető munkájával elégedett a lakosság.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint a kollégium
jelenlegi intézményvezetője a munkáját megfelelően végzi. Elmondta továbbá, hogy a
júliusban kötött megállapodással kapcsolatban két projekt is fut párhuzamosan. Az
egyik az, hogy a gimnázium gyakorló iskolai címet kapjon, a másik a tervezett
gyakornoki program. Ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy olyan személyek érkezzenek,
illetve maradjanak a városban, akik esetleg az ehhez hasonló pozíciókat is
megpályázhatják.
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Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalásként elmondta, hogy a jelenlegi
intézményvezető megbízását szeretnék két évvel meghosszabbítani, abban bízva, hogy
két év múlva lesz helyi pályázó is.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy egy kicsit sikamlós az, hogy itt már
prejudikálunk is.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának A./ és B./ változatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross
utca 11/A. sz.) intézményvezetői pályázatáról készült előterjesztés határozati
javaslatának A./ változatát 4 nem (Ötvös Attila, Papp Gáborné, Buczkó József,
Szólláth Tibor) szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 1 képviselő (Dr. Éles András) nem
vett részt a szavazásban nem fogadta el.
A képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross
utca 11/A. sz.) intézményvezetői pályázatáról készült előterjesztés határozati
javaslatának B./ változatát 7 igen és 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal, 3 tartózkodás
(Nagyné Juhász Krisztina, Dr. Juhász Endre, Bódi Judit) mellett elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:

374/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete élve a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése és a (4) bekezdés h) pontja alapján biztosított
véleményezési jogával, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium intézményvezetői állására
Szabó Katalin által benyújtott pályázatot megismerte.
A képviselő-testület Szabó Katalin pályázót nem javasolja a Kőrösi Csoma Sándor
Kollégium intézményvezetői állására.
Felkéri a polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni
Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) igazgatója, Pappné Gyulai Katalin
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 04.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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(Bódi Judit képviselő asszony kiment az ülésről, így a képviselő-testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
(Karika Róza, a Klebelsberg Intézményfenntartó központ képviselője és Kovácsné
Helmeczi Gizella, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium intézményvezetője távoztak az
ülésről.)
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Kőrösi
Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A. sz.) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint 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 a KLIK Debreceni
Tankerületének igazgatója, kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, mely kérelem a
Baross utca 11/a. szám alatti ingatlan további helyiségeinek használatára irányul. A
kérelem alapján 1312,605 m2-t kell a szerződésben feltüntetni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
A maga részéről elmondta, hogy a Kollégium a korábbihoz képest nagyobb területet
szeretne használni, ehhez szükséges biztosítania a képviselő-testületnek a Baross utcai
ingatlan épületéből a hiányzó területet.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy erre többek közt azért is van
szükség, mert a kollégiumi létszám nőtt az elmúlt időkben. Ez azt vetíti előre, hogy
néhány év múlva akár már ezt a területet is ki tudja nőni a Kollégium. Ez pozitívum a
város számára, mert azt jelenti, hogy egyre több középiskolás tanul Hajdúnánáson.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy egyetért alpolgármester úrral, de nem
nehéz úgy növelni a gimnáziumi létszámot, ha a környéken bezárnak egy
gimnáziumot. Elmondta továbbá, hogy azt tapasztalta, hogy a gyermekek nem csak
lakják a kollégiumot, hanem környezetének rendbetételében is szerepet vállaltak, ezért
elismerés illeti őket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross
utca 11/A. sz.) kérelméről készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
375/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ és Hajdúnánás Városi Önkormányzat között – a 144/2013.
(III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján – 2013. március 31-én kelt használati
szerződés 2. e) pontjának 2015. december 1. napjától hatályos módosítását kezdeményezi
az előterjesztéshez mellékelt használati szerződés-módosítás szerint.
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez mellékelt használati szerződésmódosítás aláírására, valamint felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központot (1051 Budapest, Nádor utca 32.) értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. november 30. - a használati szerződés-módosítás aláírására, értesítésre

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Bódi Judit képviselő asszony visszatért az ülésre, így a képviselő-testület 11 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés téli igazgatási
szünet elrendelésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy javasolja, hogy a
korábbi gyakorlatnak megfelelően a testület 2015. december 21-től 2016. január 3-ig,
7 munkanapra vonatkozóan rendeljen el igazgatási szünetet. Az igazgatási szünet alatt
természetesen a zavartalan ügymenet és feladatok ellátásáról ügyeleti rendszerben
gondoskodunk, valamint az igazgatási szünetről a lakosságot a helyben szokásos
módon előre értesítjük.
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
javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a téli igazgatási szünet elrendelésére készült előterjesztés
határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
376/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal székhelyére vonatkozóan 2015. december 21től 2016. január 3-ig igazgatási szünetet rendel el.
Felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet időtartama alatt a zavartalan ügymenet és
feladatellátás biztosításáról, valamint a lakosság tájékoztatásáról gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2015. november 25. - lakosság tájékoztatására
folyamatos
- feladatellátás biztosítása

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 291/2013.
(VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a 291/2013. (VI. 28.)
számú Határozatával arról döntött a testület, hogy kezdeményezi a Magyar Állam
tulajdonában lévő 701 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adását. Mivel az ingatlan
egészét a jelenlegi vagyonkezelő, MÁV Zrt. nem tudja átadni a még meglévő vasúti
eszközök miatt, csak a telekmegosztás révén kialakuló 701/1 hrsz-ú ingatlan kerülhet
önkormányzatunk tulajdonába, ennek megfelelően szükséges a határozat módosítása.
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
javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 291/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
377/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 291/2013.
(VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatot az alábbiak szerint módosítja:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Államvasutak vagyonkezelésében
lévő Hajdúnánás, 701 helyrajzi számú ingatlan 158/2015. munkaszámú változási vázrajz
alapján történő megosztása során keletkező 701/1 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület
megnevezésű 2898 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 13. pontjaiban meghatározott
településüzemeltetési és gazdaságszervezési feladatainak ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni és közparkként, illetve gazdasági területként kívánja felhasználni.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanmegosztás során
kialakított, Hajdúnánás, 701/1 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörében eljárjon, és
valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanmegosztás során
kialakított, Hajdúnánás, 701/1 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest,
Pozsonyi út 56. szám) részére történő megküldéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 15. – megküldésre
folyamatos
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Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés zártkerti
ingatlanok megvásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy önkormányzatunkat
több zártkerti ingatlan tulajdonosa kereste fel azzal, hogy kihasználatlanság miatt az
önkormányzatnak kínálja megvételre ingatlanát, az előterjesztés ezek közül az
ajánlatok közül a legkedvezőbbeket mutatja be.
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-V. pontjait illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a zártkerti ingatlanok megvásárlására készült előterjesztés
határozati javaslatának I. pontját 11 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a zártkerti ingatlanok megvásárlására készült előterjesztés
határozati javaslatának II. pontját 11 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a zártkerti ingatlanok megvásárlására készült előterjesztés
határozati javaslatának III. pontját 11 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a zártkerti ingatlanok megvásárlására készült előterjesztés
határozati javaslatának IV. pontját 11 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselő-testület a zártkerti ingatlanok megvásárlására készült előterjesztés
határozati javaslatának V. pontját 11 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:

378/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésének c) pontja alapján úgy
határoz, hogy megvásárolja a Pénzes Sándor 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 50. szám alatti
lakos által eladásra kínált hajdúnánási 10121 helyrajzi számú szántó művelési ágú 504 m2
alapterületű 1,32 AK értékű zártkerti ingatlan 140/307 tulajdoni hányadát
közfoglalkoztatás céljára 100.000,- Ft vételáron.
A képviselő-testület a vételárat az önkormányzat 2015.
ingatlanvásárlásra betervezett előirányzatából finanszírozza.

évi

költségvetésének

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

379/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésének c) pontja alapján úgy
határoz, hogy megvásárolja a Nagyné Tóth Anikó 4080 Hajdúnánás, Eszlári u. 12. szám
alatti lakos által eladásra kínált hajdúnánási 10123 helyrajzi számú szántó művelési ágú
1104 m2 alapterületű 2,88 AK értékű, valamint a hajdúnánási 10124 helyrajzi számú
gyümölcsös művelési ágú 586 m2 alapterületű 2,54 AK érétkű zártkerti ingatlanokat
közfoglalkoztatás céljára összesen 278.000,-Ft vételáron.
A képviselő-testület a vételárat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
ingatlanvásárlásra betervezett előirányzatából finanszírozza.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 15.
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380/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésének c) pontja alapján úgy
határoz, hogy megvásárolja a Nagy Miklós 4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 21. szám alatti
lakos által eladásra kínált hajdúnánási 11331 helyrajzi számú kert művelési ágú 545 m2
alapterületű 1,61 AK értékű, a hajdúnánási 11334 helyrajzi számú kert művelési ágú 455
m2 alapterületű 1,34 AK értékű, valamint a hajdúnánási 11335 helyrajzi számú kert
művelési ágú 350 m2 alapterületű 1,03 AK érétkű zártkerti ingatlanokat közfoglalkoztatás
céljára összesen 222.000,-Ft vételáron.
A képviselő-testület a vételárat az önkormányzat 2015.
ingatlanvásárlásra betervezett előirányzatából finanszírozza.

évi

költségvetésének

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

381/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésének c) pontja alapján úgy
határoz, hogy megvásárolja a Dézsi Sándor 3599 Sajószöged, Ady Endre u. 72. szám alatti
lakos által eladásra kínált hajdúnánási 10484 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú
414 m2 alapterületű 1,22 AK értékű zártkerti ingatlant közfoglalkoztatás céljára 38.300,-Ft
vételáron.
A képviselő-testület a vételárat az önkormányzat 2015.
ingatlanvásárlásra betervezett előirányzatából finanszírozza.

évi

költségvetésének

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. december 15.
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382/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdésének c) pontja alapján úgy
határoz, hogy megvásárolja az alábbi magánszemély tulajdonában álló alább felsorolt
zártkerti ingatlanokat 200,-Ft/m2 vételáron:
10362 helyrajzi számú szőlő művelési ágú 629 m2 alapterületű 0,87 AK értékű zártkerti
ingatlan:
− 88/350 tulajdoni hányadát Tóth Gábor 4080 Hajdúnánás, Kiss Ernő u. 24. szám alatti
lakostól,
− 29/350 tulajdoni hányadát Pálócziné Tóth Mária 4080 Hajdúnánás, Kölcsey u. 24.
szám alatti lakostól,
− 29/350 tulajdoni hányadát Tóth Gábor Zoltán 4080 Hajdúnánás, Petőfi u. 27/b. szám
alatti lakostól,
− 29/350 tulajdoni hányadát Tóth Attila 4080 Hajdúnánás, Kiss Ernő u. 24. szám alatti
lakostól.
10363 helyrajzi számú szőlő művelési ágú 629 m2 alapterületű 0,87 AK értékű zártkerti
ingatlan:
− 263/350 tulajdoni hányadát Tóth Gábor 4080 Hajdúnánás, Kiss Ernő u. 24. szám
alatti lakostól,
− 29/350 tulajdoni hányadát Pálócziné Tóth Mária 4080 Hajdúnánás, Kölcsey u. 24.
szám alatti lakostól,
− 29/350 tulajdoni hányadát Tóth Gábor Zoltán 4080 Hajdúnánás, Petőfi u. 27/b. szám
alatti lakostól,
− 29/350 tulajdoni hányadát Tóth Attila 4080 Hajdúnánás, Kiss Ernő u. 24. szám alatti
lakostól.
A képviselő-testület a vételárat az önkormányzat 2015.
ingatlanvásárlásra betervezett előirányzatából finanszírozza.

évi

költségvetésének

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

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Molnár
András 4080 Hajdúnánás, Gábor Áron u. 9. szám alatti lakos felajánlásához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy szinte már kialakult
gyakorlat, hogy azon magánszemélyek, akik a kiöregedés miatt nem tudják művelni
földjeiket, azonban mégis jó kézben szeretnék tudni azokat, önkormányzatunknak
ajándékozzák a tulajdonukban lévő termőföldeket. Molnár András 2 szántóföldjét
ajánlotta fel nekünk.
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
javaslatát illetően.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Molnár András 4080 Hajdúnánás, Gábor Áron u. 9. szám alatti
lakos felajánlásához készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
383/2015. (XI. 19.) 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 köszönettel elfogadja a Molnár András 4080
Hajdúnánás, Gábor Áron u. 9. szám alatti lakos tulajdonában lévő, az alábbiakban felsorolt
ingatlanrészeket, és azokat az önkormányzat üzleti vagyonába sorolja be:
− 0465/2 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan 1/2 tulajdoni hányada,
− 0436/36 helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.
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. december 15.

Ötvös Attila
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jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Sebestyén László (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 28. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták 1 millió
forintos kiinduló licitárral.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Sebestyén László egy
önkormányzati tulajdonú dűlőutat szeretne megvásárolni azzal a céllal, hogy a
szomszédos szántóin az öntözést zavartalanul meg tudja oldani. Az út jelenleg nem
tölti be eredeti funkcióját, így értékesítése esetén semminemű fennakadást nem jelent
az önkormányzat vagy a többi gazdálkodó számára.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony távozott az ülésről, így a képviselő-testület
10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Sebestyén László (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 28. szám)
kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal és
2 tartózkodás (Dr. Éles András, Papp Gáborné) mellett elfogadta, azzal, hogy
1.000.000, - Ft összegben határozta meg a megajánlható minimum vételárat, és az
alábbi határozatot hozta:
384/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, 01108
helyrajzi számú kivett saját használatú út megnevezésű 3751 m2 alapterületű ingatlant
nyilvános pályázati eljárás keretében történő értékesítés útján kívánja hasznosítani
1.000.000,- Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. november 25. – a pályázati felhívás megjelentetésére
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2015. december 18. – az adásvételi szerződés megkötésére

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Józsi Antal Zoltán
(4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy 2010-ben használati
jogra vonatkozó megállapodást kötöttünk Józsi Antal Zoltánnéval egy az
önkormányzat tulajdonában lévő dűlőút vonatkozásában. Józsi Antal Zoltánné az utat
pályázati forrásból rendbe tette, mely pályázat fenntartási időszaka jelenleg is tart.
Most azzal a kéréssel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a szerződő fél a családi
gazdaság vezetőjeként a férj lehessen.
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. pontjait illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Józsi Antal Zoltán (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám)
kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen szavazattal
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Józsi Antal Zoltán (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám)
kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 10 igen szavazattal
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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385/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
I./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Józsi Antal Zoltánné 4080
Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám alatti lakossal 2010. május 31. napján kötött, 99512/2010. számú, használati jogra vonatkozó megállapodást 2015. november 20. napjával
megszünteti.
II./Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, 0559 helyrajzi számú kivett közút
megnevezésű 1,013 ha alapterületű, valamint a Hajdúnánás, 0543/12 helyrajzi számú
kivett saját használatú út megnevezésű 723 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan az
előterjesztés mellékletét képező használati jogra vonatkozó megállapodást köti Józsi
Antal Zoltán 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám alatti lakossal 2015. november 21
napjával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a megállapodások aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. november 25.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmére
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
Óvodában az óvodapedagógusok 2015. szeptember 1. napjától esedékes
illetményemelését a költségvetésbe nem tervezték be, mivel a költségvetés
tervezésekor még ennek mértéke nem volt ismert, így a tényleges kifizetések
ismeretében most kell a forrást biztosítanunk.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
A maga részéről elmondta, hogy örül annak, hogy a pedagógusok bére emelkedett. A
költségvetés tervezése kapcsán nagyobb körültekintést kért a szakmai vezetőtől és a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény vezetőjétől is. Az intézményi céltartalékot
javasolta forrásként.

764

Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy ez a forrás megérkezett
önkormányzati normatíva keretében, csak nem került még betervezésre.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény kérelmére készült
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
386/2015. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodapedagógusok 2015.
szeptember 1. napjától esedékes illetményemelésének forrásaként 1.517 eFt póttámogatást
biztosít a Hajdúnánási Óvodának az önkormányzat 2015. évi költségvetésének intézményi
céltartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Óvoda és a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény vezetőjét tájékoztassa, valamint gondoskodjon az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet a
határozatnak megfelelő módosításáról.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2015. november 30. - a tájékoztatásra
2015. december 31. - a rendeletmódosításra

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény igazgatója távozott az
ülésről.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megadta a képviselőknek a lehetőséget a
kérdések, észrevételek, megjegyzések megtételére.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy november 27-én kerül
megrendezésre a Debreceni Egyetem és Hajdúnánás közös szervezésében a DEJÁRAT
című rendezvény. Ez magában foglal egy beiskolázási programot, amit főként 11. és
12. osztályos gyerekeknek, illetve a szülőknek ajánl. Ezt egy kerekasztal beszélgetés
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követi Kutatás, Fejlesztés, Innováció címmel, ahová a város vállalkozóit, iskoláit
várják.
Este a ,,Hajdúnánás szülöttje vagyok…” című, élettörténeteket bemutató programra
várják az érdeklődőket. A rendezvényt Alumni Est címmel egy zenés-kulturális
rendezvény zárja. Az összes programon való részvétel ingyenes, a költségek túlnyomó
részét a Debreceni Egyetem állja.
Tóth Imre képviselő úr meghívott mindenkit a november 28-án tartandó
hagyományos Mikulás Bálra.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy korábban jelezte, hogy a falevelek
elszállítása problémát jelentett, ezt a helyzetet a hivatal nagyméretű zsákok átadásával
rendezte. Jelezte, hogy Áchim András utca végén a vasút melletti árokban elburjánzott
a nád.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy mi lesz a sorsa a likvidhitelnek,
melyik nap kerül visszafizetésre.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy december 31-én.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ő nem kapott zsákot a falevél
összegyűjtésére, ezt jelezte a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője felé.
Jelezte, hogy ha a Dobó István és a Hódos Imre utca felől közelítik meg a Magyar
utcát, akkor tábla akadályozza a kilátást. Meg kellene vizsgálni, hogy a tábla
magassága jól van-e beállítva.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy Tedejen a volt iskola kerítésénél a fa
gyökere felnyomta az utat, ez sötétben balesetveszélyes lehet. Mivel van elég hely a
közlekedésre, elég lenne elkeríteni ezt a területet.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy kedvező a fogadtatása a falevél
elszállítására szolgáló zsákoknak. Arra kéri polgármester urat, hogy néhány szóban
adjon áttekintést arról, hogy mi a zsákok igénylésének menete. Jelezte, hogy a József
Attila utcai járda és a Damjanich utca felőli árok helyzete változatlan. A benzinkút
mellett van egy átkötő járda, amely mélyre került, ezért esős időben áll rajta a víz. A
Hadnagy és a Kapitány utca közötti részen lakossági beavatkozás miatt szintén
vízállások keletkeznek. A közvilágítás kapcsán jelezte, hogy a városközpontban van
olyan kandeláber, ami nem világít. Jelezte továbbá, hogy a Tiszavasvári út és a
Magyar utca kereszteződésében a stopvonal nagyon hátul van, gyakoriak itt a
büntetések a rendőrség részéről. Ha a stopvonalnál állnak meg az emberek, akkor nem
látják be a kereszteződést, ha előrébb állnak meg, akkor megbüntetik őket.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy miután megállt valaki a
stopvonalnál, tovább mehet, hogy belássa a kereszteződést. Ettől függetlenül meg lehet
vizsgálni. A zsákokkal kapcsolatban elmondta, hogy azokból nagyjából 30 darab áll
rendelkezésre, ezeket a közterület-felügyelettől lehet kérni. Nincs akadálya annak,
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hogy több ilyen zsákot beszerezzenek. A többi felvetett problémát is igyekeznek
kezelni.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a Református Általános
Iskola épületével szemben lévő kerékpártároló elkészült, ezt megköszönte a
hivatalnak. Az Iskola utcai vízelvezetés kérdésével kapcsolatban tájékoztatást szeretne
majd kérni. Elmondta továbbá, hogy komoly színházi rendezvények lesznek
Hajdúnánáson. Gratulált a Naná Színház 15 éves működéséhez.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy mindenkit szeretettel várnak a
városnapi programokra december 12-én, illetve a jótékonysági városbálra december
5-én.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a temetőben a kerékpárok tárolását
meg kellene oldani.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános
ülését de. 11 óra 45 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

