JEGYZŐKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. május 23-án - hétfőn - de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
n y i l v á n o s 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, Dr. Éles András, Szabóné Marth Éva,
Nagyné Juhász Krisztina, Papp Gáborné, Bódi Judit, Buczkó József, Ötvös Attila,
Kovács Zsolt képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol marad: Tóth Imre képviselő
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György, a Közgazdasági Iroda Irodavezetője, Gélák Pál
pályázatkezelési csoportvezető, Magi Dániel 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.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el annak elfogadásáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendek tárgyalását 10 igen szavazattal - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a megalakítandó Helyi Akciócsoporthoz alapító tagként történő
csatlakozásra
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok
Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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3.) Előterjesztés
Szociális
Agrárgazdálkodási
Szociális
megvalósításának támogatására kiírt pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Földprogram

4.) Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Különfélék

Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Bódi Judit képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
9 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a megalakítandó Helyi
Akciócsoporthoz alapító tagként történő csatlakozásra
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elkövetkező években
folyamatosan lesznek ilyen kiírások, most közösségi terek és közösségi művelődési
fejlesztésről szól az előterjesztés. Nagyjából 500 millió forintra tud a város pályázni,
ehhez kell egy helyi akciócsoportot létrehozni. Egy előzetes alakuló ülés már volt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ha volt előzetes egyeztetés, akkor jó
lenne, ha tudnánk róla. Az előterjesztésből nem sok derül ki. A határozati javaslatban
benne van az, hogy a további szükséges intézkedések megtételére hívjuk fel
polgármester urat. Megkérdezte, hogy mik ezek az intézkedések.
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Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy tekintettel arra, hogy ez nem társulási forma,
ha kialakul az, hogy milyen formában fog működni ez a szervezet, akkor ismételt
testületi döntésekre és további intézkedésekre lesz szükség. A jelen előterjesztés a
nyilatkozat aláírására és az alapító tagként való részvételre vonatkozik.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem tud annál sokkal többet
elmondani, mint ami az előterjesztésben le van írva.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy ha volt előzetes egyeztetés, akkor
arról valamit mondani kellene.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte képviselő urat, ne szakítsa félbe, amikor
beszél. Ő is szokott hibázni, de nagyon ritkán fordul elő, hogy beleszól képviselő úr
hozzászólásába. Elmondta továbbá, hogy az alakuló ülésre civil szervezetek, gazdasági
társaságok és a közszféra képviselői kaptak meghívást. Ez a szervezet nyitott,
bármikor lehet hozzá csatlakozni. A jelen kiírás közösségi terek fejlesztéséről és egyéb
ilyen jellegű fejlesztésekről fog szólni. Szerdán délelőtt 10 órakor lesz az alakuló ülés.
Arra kell figyelni, hogy az arányok megmaradjanak, nem lehet az, hogy például csak
önkormányzatok vegyenek részt ebben az együttműködésben. Ez egy teljesen nyílt és
mindenki számára elérhető lehetőség.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ha polgármester úr ott akarja folytatni,
hogy nem tudott kettőig számolni, nincs ebből semmi probléma. Vagy lehet, hogy az
idegrendszere túlságosan kikészült, akkor meg menjen el táppénzre. Ha egy
előterjesztésről ennyit tud, akkor borzasztó nagy szegénységi bizonyítványt állít ki
magáról. Azt kérdezte, hogy az előzetes megbeszélésen mi történt. Ha ennyit tud,
akkor ő tudomásul veszi. Vagy készüljön fel, vagy mondja azt, hogy vannak kollégái,
akiket el szokott maga helyett küldeni, azok többet tudnának, de nincsenek itt.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nem tudja, hogy miről van szó.
Elhangzott az, hogy bárki csatlakozhat ehhez a csoporthoz, ezért szeretné jelezni azt,
hogy csatlakozni kíván akár magánszemélyként, akár vállalkozóként.
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 megalakítandó Helyi Akciócsoporthoz alapító tagként történő
csatlakozásra készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal,
1 tartózkodás (Dr. Éles András) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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135/2016. (V. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hajdúnánás Városi
Önkormányzat alapító tagként csatlakozik a megalakuló Közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések (CLLD) Helyi Akciócsoporthoz.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá
felhatalmazza a nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. május 24.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Nemzeti
Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által
meghirdetett pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy polgármester úr véleménye szerint
a pályázat feltételét az önkormányzat tudja-e cselezés nélkül teljesíteni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint igen, különben
nem lenne most itt ez az előterjesztés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ez tipikusan az az előterjesztés,
amelyikben összekacsintás van, mert pénzt kell szerezni. Emlékei szerint 10 millió
forintot akartunk szerezni egy évvel ezelőtt ugyanerre a fesztiválra. Most már belátjuk,
hogy körülbelül 5 millió forinttal is megelégednénk, és még önerőt is vállalunk. Mitől
világtalálkozó ez, ha csak Görbeházáról és Újtikosról jönnek, és Lengyelországból
hívunk egy csapatot. Érti ő azt, hogy lehet ezzel tévészereplést vásárolni. Nem látta
még azt, hogy a tengerentúlról egy hajdú megjelent volna ezen a találkozón.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy tudomásul vette képviselő úr
észrevételét.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok
Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat benyújtására készült előterjesztés
határozati javaslatát 9 igen és 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

136/2016. (V. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma a Nemzetgazdasági
Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter együttműködésével 777107/17 altémában
meghirdetett pályázati felhívásra a III. Hajdúk Világtalálkozója című rendezvény
megvalósításnak támogatása céljából maximum 5.600.000,- Ft összköltségvetéssel, maximum
3.920.000,- Ft támogatási összeg erejéig pályázatot kíván benyújtani.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán a pályázat
összköltségvetésének 10%-át, azaz maximum 560.000,- Ft-ot, mint kötelező saját forrást,
valamint az igényelt támogatási összeg 1%-át kitevő, maximum 39.200,- Ft + áfa összegű
nevezési díjat biztosítja a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati
Rendelet szerinti általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2016. május 23.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Szociális
Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram megvalósításának támogatására kiírt
pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Szociális Agrárgazdálkodási - Szociális Földprogram
megvalósításának támogatására kiírt pályázat benyújtására készült előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

137/2016. (V. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szociális
Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósítását, és pályázatot kíván benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal által Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításának
támogatására kiírt SZOC-AP-16 kódszámú pályázatra.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Szociális agrárgazdálkodási program
megvalósításához szükséges feltételeket mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület,
valamint egyéb eszközök és szolgáltatások formájában az önkormányzat biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2016. május 26.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a sportcsarnok megépítése kapcsán
arról beszéltünk, hogy könnyen lehet, hogy az egyház által működtetett,
önkormányzati tulajdonban lévő óvoda udvarából is kell egy területet elvenni.
Megkérdezte, hogy az óvoda udvara elegendő lesz-e a gyerekek számára, ha a
sportcsarnok megépül. Nehogy az legyen, hogy kevés lesz a terület, és a szomszédos
házak közül valamelyiket meg kellene venni az óvodának.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Városfejlesztési és Üzemeltetési
Iroda és a tervező között folyamatos egyeztetés van. Az előterjesztés arról szól, hogy a
pályázat beadását támogatjuk.
Az ingatlan kialakítása jelen pillanatban még nem dőlt el. Az is felmerülhet az egyház
részéről, hogy meg kívánja vásárolni az ingatlannak azt a részét, amire építeni
szeretne, vagy akár azt az ingatlant is megvásárolhatják, ami nekünk a sportcsarnok
építéséhez kellhet a parkoló szempontjából, akkor azt nekünk nem kell
megvásárolnunk. Ez jelen pillanatban tárgyalási stádiumban van.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy egy ilyen beruházáshoz úgy nem lehet
hozzákezdeni, hogy akarunk építeni valamit, de nem tudjuk, hogy hova fogjuk építeni.
Van egy hely, amit valószínűleg meg fogunk kapni, és oda fogjuk építeni, de akkor
lehet, hogy az óvoda udvara vagy parkolója hiányozni fog. Megint ott tartunk, mint a
sportcsarnoknál is tartottunk, hogy akarunk valamit, elveszünk az óvoda udvarából,
most óvodát akarunk építeni, majd elveszünk területet valahonnan. Nem tudja, hogy
miért van az, hogy mindig ilyen ad hoc jelleggel kell dönteni a képviselőknek, aztán ha
szorul a hurok, akkor azt mondják, hogy ők döntöttek. Úgy gondolja, hogy támogatni
kell az előterjesztést, de ne legyen abból sértődés, ha elmondja az aggályait azzal
kapcsolatban, hogy van egy meghatározott terület, amire két intézményt akarunk
rátenni, és ha ez nem sikerül, akkor majd valaki vásárol valahonnan valamit. Ezt
magyarázatra szoruló kérdésnek tartja, amire érti az elhangzott választ, de nem győzi
meg.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem emlékszik olyanra, hogy
valamilyen döntést hozott a testület, és ő azt mondta volna, hogy ez a ti döntésetek volt
és oldjátok meg a problémát. Képviselő úrnak volt húsz éve arra, hogy bebizonyítsa
azt, hogy mire képes fejlesztés szempontjából. Ne kérje azt rajta számon, hogy ő nem
úgy gondolkodik, mint képviselő úr. Az a húsz év bebizonyította, hogy milyen
fejlesztésekre volt képes. Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban bebizonyítottuk,
hogy igenis tudunk fejlesztéseket csinálni. Most arról döntünk, hogy az óvoda
fejlesztését támogatják-e. Közben van egy egyeztetés, aminek az a célja, hogy az
óvoda fejlesztésigényének megfelelő telekméret mellett a sportcsarnokot is meg tudjuk
építeni. Ebben kiforrott álláspont még nincs. Ezt a lehetőséget meg kell keresni, és azt
gondolja, hogy ebben is jó úton haladunk. Az is egy lehetőség, hogy az egyház
megvásárolja vagy elcserélje az ingatlan óvodaépítéshez szükséges részét egy olyan
ingatlanra, amely nekünk szükséges lehet a parkolás szempontjából az új sportcsarnok
megépítéséhez.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy polgármester úr még gyerek volt,
amikor a magyar önkormányzatok megalakultak. Polgármester úr nem polgármester,
hanem egy TSZ elnök.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy magához az előterjesztéshez vane észrevétele, megjegyzése képviselő úrnak.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy polgármester úrnak sem kellett volna
az ő személyével foglalkoznia. Polgármester úr egy TSZ elnök, a TSZ elnököket pedig
a legbutább emberek közül választották az 50-es években.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez így van, képviselő úr is lehetett
volna az.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

138/2016. (V. 23.) 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
8. § alapján hozzájárul a TOP-1.4.1-15 azonosító számú „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című pályázat Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám)
általi benyújtásához, annak az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 44 helyrajzi
számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 10. szám alatti ingatlanon történő
megvalósításához, valamint vállalja, hogy az ingatlant a fenntartási időszak végéig a
Hajdúnánási Református Egyházközség rendelkezésére bocsátja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10991-2/2011. számú használatba
adási szerződés 8. pontja alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református
Egyházközséggel a melléklet szerinti beruházás megvalósítására vonatkozó szerződést köti.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a beruházásra vonatkozó szerződés aláírására.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2016. május 23.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy délután 14 órakor szeretettel várnak
mindenkit, akinek van kedve körbenézni a közfoglalkoztatási program keretei között.
Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a
megjelenést, a végzett munkát, és a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését
de. 7,50 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

