JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április
18-án - hétfőn - de. 9,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Nagyné Juhász
Krisztina, Buczkó József, Tóth Imre, Papp Gáborné, Dr. Éles András, Bódi Judit,
Ötvös Attila képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol marad: Szabóné Marth Éva képviselő
asszony
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, Gélák Pál pályázatkezelési
csoportvezető, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 10 fő jelenlétével
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja
meg, melyek közül az 1.) napirendi pontot zárt ülés keretében javasolta megtárgyalni.
A zárt ülés megtartását az Mötv. 46. § (2) bekezdésében foglaltak indokolják.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel,
megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el annak
elfogadásáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 10 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft. (1044 Budapest, Váci út
77.) tulajdonában lévő hajdúnánási 763/4 és 774. hrsz-ú ingatlanokról (zárt ülés)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés „Magyar szürkék útja – Oxenweg” megnevezésű megyei turisztikai
projektben való részvételről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Különfélék
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Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Ezek után a képviselő-testület rendkívüli zárt ülés keretében folytatta tovább a
munkáját.
A rendkívüli zárt ülés után de. 9,35 órától a képviselő-testület rendkívüli nyilvános
ülés keretében folytatta tovább a munkáját.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy ez a cég könyvvizsgáló
alkalmazására kötelezett-e.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy igen.
Dr. Éles András képviselő úr felvette, hogy polgármester úr, mint a Felügyelő
Bizottság elnökének tudomása van-e arról, hogy ez a cég pillanatnyilag törvénysértő
módon működik, és tudja-e, hogy a közgyűlés hatásköre a könyvvizsgáló
megválasztása. Ha a könyvvizsgáló nincs megválasztva, akkor a működése
jogszabálysértő. Meglátása szerint a határidőkkel itt is baj van.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatától.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosítására készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen
szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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90/2016. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti
u. 1. szám) Társasági Szerződése XVIII/2. pontjának módosítására vonatkozó
javaslatot és azt elfogadja az alábbiak szerint:
„2.A könyvvizsgáló 2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig a Rácz és
Domján Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (4031
Debrecen, Vág u. 4., kamarai száma: 000550), kijelölt könyvvizsgáló: Dr. Domján
Anna (4031 Debrecen, Vág u. 4., an: Szűcs Anna, kamarai száma: 002617).”
A Társasági Szerződést az előterjesztés melléklete szerinti egységes szerkezetben
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. április 22.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés „Magyar szürkék
útja – Oxenweg” megnevezésű megyei turisztikai projektben való részvételről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy számára nem világos
az előterjesztés tartalma. Kérdését a fejlesztés három elemével kapcsolatban
fogalmazta meg, Nánási-portéka kóstolóház, Város makett, Tematikus útvonal a Fürdő
utcától a Kendereskertig. Meglátása szerint ez mind joker, és majd lesz belőle valami.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy mindhárom elemmel
kapcsolatban van korábbi testületi döntés, amelyet ismertetett.
Dr. Éles András képviselő úr szerint, ha kész van mindhárom elem, akkor nem
érdemes róla beszélni. Az érdekelné inkább, hogy a megye részére rendelkezésre álló
975 millió Ft-ból mennyit fogunk mi kapni, mi fog Nánáson változni. Ezt az
előterjesztést már a korábbi döntéseket megismétlő anyagnak minősítette, konkrét
dolgokat szeretett volna látni.
Buczkó József képviselő úr szerint ennek az előterjesztésnek nem kell teljesen
kidolgozottnak lennie, hiszen most csak arról kell döntenünk, hogy csatlakozunk az
együttműködéshez. Ezek után az Oxenweg történelmi múltjáról beszélt. A Város
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makettről már valóban történt döntés. Bízik abban, hogy ebben a következő fázisban
meg is valósul a Tematikus útvonallal együtt.
Szólláth Tibor polgármester úr megvilágította, hogy az előterjesztés pontosan
fogalmaz, amely szerint projektötletekkel társulunk a konzorciumba. Ebben leírjuk,
hogy mi milyen elemekkel járulnánk hozzá a projekthez. Mi most arról döntünk, hogy
ehhez a projekthez csatlakozunk-e, majd ez után következik a pontosítás, illeszkedés a
projekthez.
Bódi Judit képviselő asszony jelezte, hogy a maga részéről az előterjesztést meg
fogja szavazni. Előre vetítette, hogy ebben az évben még nagyon sok ilyen
előterjesztéssel fogunk találkozni. Ezek után a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
bizottsági ülésén elhangzott pályázatokkal kapcsolatos információit osztotta meg a
jelenlevőkkel.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az Integrált Településfejlesztési
Stratégia elkészítésének lényege az volt, hogy határozzuk meg azt, amire pályázni
akarunk, mert ami nincs benne, arra nem pályázhatunk. Az ITS elfogadásáról
testületünk döntött, összeállításában a képviselők is részt vettek.
Papp Gáborné képviselő asszony véleménye szerint is az ITS-ben kirajzolódhatott
mindenki számára azok a fő törekvések, amelyek mentén a testület haladni szeretne.
Nem kifogásolja, hogy ez a három terület ismét megjelent, ha ez a megyei
koncepcióba beilleszthető, természetesen foglalkozni kell vele.
Dr. Éles András képviselő úr szerint az a baj az ITS-sel, hogy készpénznek veszik az
abban foglaltak megvalósíthatóságát, elfogadtuk, tehát támogatnunk kell. Szerinte a
globális, nagyvonalú megfogalmazással van a gond, mert arra mindent rá lehet fogni.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy van egy
alapdöntés, amelyben egy koncepciót elfogadtunk. Ennek mentén van itt egy
előterjesztés, amely szerint a konzorciumhoz való csatlakozásról kell döntenünk. A
további döntéseink a további előkészítésről kell, hogy szóljanak.
(Az ülésről Ötvös Attila képviselő úr távozott, így a testület 9 fővel folytatta tovább a
munkáját. )
Kovács Zsolt képviselő úr szerint is az ITS-ben nem tudtunk konkrét dolgokat
megfogalmazni, de az előterjesztésben foglalt elemek most beépíthetőek.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta képviselő-társai felé, hogy olvassák el
ismét az ITS-t. Ez egy jó anyag, a korábbi IVS alapján készült, a fejlesztési irányon
nem változtattuk, ami elkészült kivettük, illetve korrigáltuk a jelenlegi pályázati
feltételek alapján.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a „Magyar szürkék útja – Oxenweg” megnevezésű megyei
turisztikai projektben való részvételről készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen
szavazattal, l tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

91/2016. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy TOP 1.2.1.Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című felhívás
keretében megvalósítandó „Magyar szürkék útja – Oxenweg” elnevezésű
projektben konzorciumi partnerként részt kíván venni.
A képviselő-testület az előterjesztéshez mellékelt konzorciumi megállapodást
megismerte és azt jóváhagyta.
Felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására és felkéri a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. április 22.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem
volt megköszönte a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli
nyilvános ülését de. 10,00 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

