JEGYZŐKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016. december 14-én - szerdán - du. 15,00 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, Papp Gáborné, Ötvös
Attila, Tóth Imre Buczkó József, Kovács Zsolt képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Szabóné Marth Éva,
Nagyné Juhász Krisztina képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György, a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kelemenné Bogdán
Mónika polgármesteri kabinetvezető, Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető,
Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Dr. Szombati Ágnes önkormányzati
csoportvezető, Magi Dániel jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még:
A 3.) napirendi pont tárgyalásánál:

Gere Miklós, a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 fő jelenlétével
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő testület a meghívó szerinti 1.) napirendi pontot a meghívó
szerinti 7.) napirendi pont tárgyalása után 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 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendek tárgyalását 8 igen szavazattal - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
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Javasolt napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó
vagyonkezelési szerződésről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Központtal

megkötendő

2.) Előterjesztés a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Előterjesztés „A vágópont kialakításához szükséges eszközök és berendezések
beszerzése II.” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Előterjesztés az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témájú
pályázat benyújtásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás 4804/3 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
7.) Papp Gáborné képviselő asszony, Bódi Judit képviselő asszony és Dr. Éles András
képviselő úr önálló indítványa
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) 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 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Bódi Judit képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
7 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
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ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal megkötendő vagyonkezelési szerződésről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatának I. és II. pontjait
elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy mi volt a bizottságok javaslata az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elfogadása javasolja az előterjesztés határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a
megállapodás-tervezet V. fejezetének 4. pontjának második mondata úgy kezdődjön,
hogy a „Az Önkormányzat a heti 12 órán túl...”
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági,
és Sport Bizottság is támogatta-e ezt a javaslatot.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy igen, támogatta.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a javaslat lényege az, hogy a
visszapótlásról nem kívánunk lemondani, és a tanórán kívüli idősávot hasznosítani
szeretnénk a továbbiakban is, a rezsiköltségek megfizetése mellett.
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 javaslatának I. és II. pontjait illetően.
(A szavazásokban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő
vagyonkezelési szerződésről készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 8
igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő
vagyonkezelési szerződésről készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 8
igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
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347/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (3) bekezdése alapján – a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe
vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló –
megállapodást köt a Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal (4220 Hajdúböszörmény,
Mester utca 9.).
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 15.

348/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. § (1) bekezdése alapján – a 2016.
december 31-én az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési
feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jogra vonatkozó –
vagyonkezelési szerződés köt a Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal
(4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.).
Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező vagyonkezelési
szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Bódi Judit képviselő asszony megérkezett az ülésre, így a képviselő-testület 9 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2017. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett
pályázatok elbírálására
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.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy polgármester úr lát-e lehetőséget
arra, hogy ezt az 550.000 forintos keretet megemeljük 13.000 forinttal.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy lát rá lehetőséget.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a Hivatal munkatársa tájékoztatta a
lehetőségekről, és arra a következtetésre jutott, hogy eggyel több lépcsőt kellene
beépíteni a javadalmazás tekintetében. Az volt az első kérdése, hogy tárgyilagosak-e
azok a keresetkimutatások amelyek meg vannak jelenítve. Ez soha nem volt
tárgyilagos, és soha nem volt teljes mértékben ellenőrizhető, de a körülményekhez
képest tárgyilagosnak minősítette a kolléga. Azt gondolja, hogy a legszegényebbeket
egy kicsit nagyobb összeggel kellene támogatni, a kicsit tehetősebbeket pedig
kevesebbel. Három kategória meghatározását javasolja, 3.000, 4.000. illetve 5.000
forintos támogatási összegekkel. Az 5.000 forintos kategóriába azok kerülnének,
akiknek nem éri el a 60.000 forintot az egy főre jutó jövedelme. Tudomása szerint ezt
már a Hivatal is vizsgálta, és kiszámolta, hogy ez 13.000 forintos többletkiadást
jelentene. Senki nem maradna ki, azonban a leginkább rászorulók többet kaphatnának.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a maga részéről befogadja képviselő
úr javaslatát.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy mi fog akkor történni a jelenlegi
4.500 forintos kategóriával.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy az megszűnik.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy lenne egy 3.000, egy 4.000, és egy
5.000 forintos kategória.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően, Dr. Éles András
képviselő úr javaslatára tekintettel.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Előterjesztés a 2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálására készült
előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy 3.000, 4.000,
valamint 5.000 Ft-os összegekkel támogassák a pályázókat és az alábbi határozatot
hozta:
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349/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 253/2016. (IX. 22.)
Képviselő-testületi Határozatát úgy módosítja, hogy a 2016. évi Bursa Hungarica
pályázati fordulóban 126 fő pályázatát támogatja, 550.500 Ft keretösszegben.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók
jellemző adatait, a 2016/2017. tanév második félévétől („A” típusú pályázók esetén)
az előterjesztéshez mellékelt táblázatban szereplő tanulókat támogatja a megnevezett
összeggel.
3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat által támogatott felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó pályázók („B” típusú pályázók) esetén a 2017/2018.
tanévtől az előterjesztéshez mellékelt táblázatban szereplő tanulókat támogatja a
megnevezett összeggel.
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: 2016. december 15. - települési döntés Bírálati lapon való rögzítése.
2016. december 16. - a pályázók bírálati anyagának megküldése az Emberi
Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelője részére
2016. december 20. - a pályázók értesítésére.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés hitelekkel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatának I-IV. pontjait elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy mi volt a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslata.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztés határozati javaslatát.
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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 javaslatának I-IV. pontjait illetően.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatalára készült
előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 7 igen szavazattal és 2 tartózkodás
(Dr. Éles András, Papp Gáborné) mellett elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatalára készült
előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 7 igen szavazattal és 2 tartózkodás
(Dr. Éles András, Papp Gáborné) mellett elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatalára készült
előterjesztés határozati javaslatának III. pontját 7 igen szavazattal és 2 tartózkodás
(Dr. Éles András, Papp Gáborné) mellett elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a hitelekkel kapcsolatos döntések meghozatalára készült
előterjesztés határozati javaslatának IV. pontját 7 igen szavazattal és 2 tartózkodás
(Dr. Éles András, Papp Gáborné) mellett elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:

350/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. és az OTP Bank Nyrt. között 2004. július 21-én
létrejött, azóta többször módosított és jelenleg is érvényes 50 millió Ft összegű vállalkozói
folyószámlahitel szerződés 2017. december 31-ig történő meghosszabbításához, a hitel és
járulékainak erejéig.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a
kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelintézettel a kezességvállalási megállapodást
kösse meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 31.
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351/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal
Hajdúnánás Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft és az OTP Bank Nyrt. között 2016.
január 5-én létrejött és jelenleg is érvényes 20 millió Ft összegű forgóeszköz finanszírozási
céllal létrejött kölcsönszerződés meghosszabbítására, a hitel ismételt biztosítására 2017.
január 2-től 2017. december 31-ig, a hitel és járulékainak erejéig.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a
kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelintézettel a kezességvállalási megállapodást
kösse meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 31.

352/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 241/2016. (IX. 22.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján az OTP Bank Nyrt-től felvételre kerülő 50 millió Ft
összegű hosszú lejáratú célhitel igénybevételéhez hozzájárul az OTP Bank Nyrt. javára a
kölcsön és járulékai erejéig alapított jelzálogjog bejegyzéséhez az önkormányzat
tulajdonában álló Hajdúnánás, Iskola u. 4. szám alatti 47 helyrajzi számú ingatlanra.
A 241/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozatban hatályon kívül helyezi a
következő feltételt: „kamaton kívül más díj nem számítható fel”.
A 241/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozatban módosul továbbá a
következő feltétel:
„A hitel fedezete:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84 § (4) bekezdése alapján
figyelembe vehető bevételekre óvadék alapítása a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig;
- az OTP Bank Nyrt. javára 50 millió Ft kölcsön és járulékai erejéig alapított
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom a Hajdúnánás belterület 47 helyrajzi
számú ingatlanra.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 31.
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353/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2016. (XI. 24.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján az OTP Bank Nyrt-től felvételre kerülő 10 millió Ft
összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel igénybevételéhez hozzájárul az OTP Bank Nyrt.
javára a hitel és járulékai erejéig alapított jelzálogjog bejegyzéséhez az önkormányzat
tulajdonában álló Hajdúnánás, Arany János u. 45. szám alatti 5761/1 helyrajzi számú
ingatlanra.
A 326/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatban hatályon kívül helyezi a
következő feltételt: „kamaton kívül más díj nem számítható fel”.
A 326/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatban módosul a következő
feltétel:
„A hitel fedezete:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84 § (4) bekezdése alapján
figyelembe vehető bevételekre óvadék alapítása a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig;
- OTP Bank Nyrt. javára 10 millió Ft hitel és járulékai erejéig alapított jelzálogjog,
elidegenítési és terhelési tilalom a Hajdúnánás belterület 5761/1 helyrajzi számú
ingatlanra.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Gere Miklós, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója távozott
az ülésről.)
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés „A vágópont
kialakításához szükséges eszközök és berendezések beszerzése II.” tárgyban
megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy mi volt a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslata.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztés határozati javaslatát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, név
szerinti szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően tekintettel
arra, hogy közbeszerzési eljárást lezáró döntésről van szó. A név szerinti szavazás
lebonyolításához kérte Dr. Kiss Imre jegyző úr segítségét.
Dr. Kiss Imre jegyző úr kérte a képviselőket, hogy nevük elhangzása után az ,,igen”,
,,nem” vagy a ,,tartózkodom” kifejezéssel jelezzék álláspontjukat a tájékoztató
határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A név szerinti szavazás az alábbiak szerint zajlott le:
Kovács Zsolt képviselő úr: igen
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr: igen
Ötvös Attila képviselő úr: igen
Buczkó József képviselő úr: igen
Tóth Imre képviselő úr: igen
Szólláth Tibor polgármester úr: igen
Bódi Judit képviselő asszony: igen
Dr. Éles András képviselő úr: tartózkodom
Papp Gáborné képviselő asszony: tartózkodom
A lefolytatott név szerinti szavazás eredményeként a képviselő testület a „A vágópont
kialakításához szükséges eszközök és berendezések beszerzése II.” tárgyban
megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára készült előterjesztés határozati javaslatát 7 igen
szavazattal és 2 tartózkodás (Dr. Éles András, Papp Gáborné) mellett elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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354/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján, a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével, a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint
„A vágópont kialakításához szükséges eszközök és berendezések beszerzése II.” tárgyban
megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást
lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A.)
1. A VB Partner Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152/F 9/906.) ajánlata érvényes.
2. A Rolling Son Kft. (1047 Budapest, Tinódi S. u. 18-22.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)

bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
3. A KOMPKEN Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1223 Budapest,

Gyep tér 2.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
B.)
A „A vágópont kialakításához szükséges eszközök és berendezések beszerzése II.”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
C.)
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a VB Partner Kft-t (1113
Budapest, Bartók Béla út 152/F 9/906.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a
jogszabályokban meghatározottaknak, és a nevéhez fűződik a legalacsonyabb ajánlati
árat tartalmazó ajánlat.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 19. - az ajánlattevők értesítése a döntésről
2016. december 30. - az eljárás nyertesével a szerződés megkötése

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az I. világháborús
hadisírok és emlékművek felújítása témájú pályázat benyújtásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nincs kifogása ez ellen, azért is
elismerés jár, hogy ennek az emlékhelynek a jelenlegi karbantartottsága a régi
állapothoz képest előrelépés. Az utóbbi időben azt tapasztalja, hogy néha túllihegnek
dolgokat. Azt kéri, hogy ne forduljon ez ajnározásba és ízléstelenségbe. Ha
túldimenzionálunk egy a temető bejáratánál lévő helyet, akkor megsérthetjük az a
mögött lévők temetési helyét. Elfogadja azt, hogy a háborúban elesettek emlékét illik
tisztelni, főleg, hogy már alig tudják ezeket a sírokat kezelni a hozzátartozók, azonban
második világháborúban is estek el nagyon sokan, hadifogságban is haltak meg
nagyon sokan.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy helyénvalónak találja képviselő úr
észrevételét. Úgy gondolja, hogy mindaz, ami most ebben a dologban születhet, talán
helyre is teszi ezt a dilemmát. Éppen 1916-ban hozták létre ezt a parcellát a hősi
halottak számára. Az elkövetkező évtizedek során nem csak I. világháborús hősöket
temettek el ott, hanem olyanokat is, akik békeidőben vesztették életüket, például
határmenti szolgálatban, illetve akik a II. világháború idején vesztették életüket. Az
lenne az elképzelés, hogy 100 év után olyanná formáljuk ezt a helyet, amilyenné
szerették volna tenni elődeink is. Helyet kaphatna egy olyan emlékjel is, amely
magyarázatot adna arra, hogy kik nyugszanak ott, hogyan kerültek oda. Ha erre
pályázati forrást nyer a város, akkor úgy gondolja, hogy egy újabb 100 esztendőre
lehetne rendezni az emlékhely sorsát. Nem mindenkit ebben a parcellában temettek el,
akik az I. világháborús sérüléseikbe haltak bele Hajdúnánáson, hanem a temető más
részén is. Kezdeményezni fogja, hogy legalább a sírjelét helyezzék át ebbe a
parcellába ezeknek az embereknek.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy van arra lehetőség, hogy a
régi temetőből kikerülő sírkerítéseket ezen a területen felhasználják.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy az említett kerítésből egy 35-40 méteres
szakaszt mindenképpen szeretnének itt elhelyezni. A pályázati forrás már tartalmazza
a felújítási költséget, új helyre állítását, alapozását stb.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatát illetően.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témájú
pályázat benyújtásról készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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355/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt HIM-HF16
kódszámú, a „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek
felújítása” témájú pályázat benyújtását.
A pályázat keretében a Hősi Temetőben lévő hadisírok helyreállítását, központi emlékmű
kialakítását, a síremlékek környezetének rendezését, valamint a hősi parcella
körbekerítését tervezi megvalósítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a szükséges
intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 19. - a pályázat benyújtására

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás
4804/3 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az ingatlan átminősítéséről és
bérbeadásáról van szó. Május 31-ig tartana a bérlet, ha a bérlők megkapják az
engedélyt a napelemes kiserőmű létrehozására, akkor meg kívánják majd vásárolni az
ingatlant.
Megkérdezte, hogy mi volt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztés határozati javaslatát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I. és II. pontjait
illetően.
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(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás 4804/3 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről készült
előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás 4804/3 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről készült
előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
356/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet 16. § alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező
hajdúnánási, 4804/3 helyrajzi számú legelő művelési ágú 3,9040 ha alapterületű
ingatlan művelési ágának „kivett beépítetlen területté” történő megváltoztatását
kezdeményezi a területileg illetékes Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Hajdúböszörményi Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál (4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 2. szám).
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására.
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet 10. § (1) bekezdésének b) pontja alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező hajdúnánási 4804/3 helyrajzi számú ingatlant művelési ág változás
után versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 2 egyenlő (egy É-K és egy D-Ny tájolású) ingatlanrészre osztva 6 hónapos
határozott időtartamra ingatlanrészenként 750.000,- Ft+ÁFA kiinduló licitár
meghatározásával.
A pályázati felhívást Hajdúnánás Városi Önkormányzat Versenytárgyalási Szabályzata
XI. fejezetének a) pontja alapján a versenytárgyalás napja előtt 5 nappal kell a város
honlapján megjelentetni, valamint a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláira kifüggeszteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a bérleti szerződések aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. december 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Papp Gáborné képviselő asszony,
Bódi Judit képviselő asszony és Dr. Éles András képviselő úr önálló indítványa
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte az önálló képviselői indítványt benyújtó
képviselőket, hogy ismertessék az indítványt.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nincs szükség arra, hogy elmondja
szó szerint, hogy mit tartalmaz az indítvány, bizonyára minden képviselőtársa
elolvasta azt. A korábbi ülésen jelezte, hogy szeretné, hogy ha a köztisztviselők
illetménye rendeződne. Azt kéri a képviselőtársaitól, hogy támogassák ezt az
indítványt.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a Hivatal vezetése nem kíván-e
valamit mondani.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy természetesen van hozzászólási szándéka, de
úgy gondolta, hogy azt annak a helyén fogja megtenni. Az indítvány tartalmát
megismerték, annak egyes részleteivel viszont nem tud egyetérteni. Sajnálja, ha egy
képviselői indítványban olyan jellegű minősítések történnek, mint az, hogy a hivatali
munka színvonalára is hatással van a kezdő munkatársak tapasztalatlansága, teherbíró
képessége. Nem gondolja, hogy valakit pusztán az alapján meg lehet ítélni, hogy hány
éves. Ebben a hivatalban szükség van fiatal és idősebb kollégákra is, hiszen úgy alkot
egy egészet. Azt kéri, hogy se egyes képviselők, se a képviselő-testület ne bélyegezzen
meg azáltal senkit, hogy valaki fiatal vagy nem fiatal. Természetesen nyomon követik
az országos szakszervezetek, illetve a települési érdekszövetségek egyeztetését.
Írásban kaptak tájékoztatást arról, hogy a jelenlegi tárgyalások milyen stádiumban
vannak. Jelenleg egy 60.000 forintos illetményalap van kiindulási pontként megjelölve
a Kormánnyal folytatott tárgyalásokban. Az, hogy ebből majd milyen illetményalap
fog körvonalazódni, az túlmutat az önkormányzaton. Nincsenek könnyű helyzetben
tekintettel az egyéb állami szférában alkalmazott illetményalapokra. A Hivatal
vezetése elvégezte azokat a számításokat, amelyek a költségvetés oldaláról
megvilágíthatják a többletterhet, aminek a vállalásáról a képviselő-testületnek kell
dönteni. Ismert a képviselő-testület számára is, hogy jelenleg milyen összegű
többletfinanszírozást biztosít az önkormányzat a kapott állami normatívához. Úgy
gondolja, hogy ez arányaiban most sem kevés, és ezzel a 30 millió forintos
többletteherrel tovább súlyosodna. A garantált bérminimum emelkedése sok
kollégának fog segítséget jelenteni.
Ugyanakkor az is tényszerű, hogy az évtizedes munkaviszony után járó bérek és a
pályakezdő bérek közötti különbség ezzel gyakorlatilag el fog tűnni. Azt gondolja,
hogy úgy, ahogy eddig is, fegyelmezetten igyekeznek tudomásul venni azokat a
körülményeket, amelyeknek a javításában természetesen továbbra is bíznak.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy polgármester úr úgy érzi-e, hogy a
képviselő-testületnek a következő éves munkáját segíteni fogja-e, hogy az
előterjesztéseket először a Facebook-on fogjuk egymással megvitatni.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem érti a kérdést.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy biztos benne, hogy nem kerülte el
polgármester úr figyelmét az, hogy ez az előterjesztés hamarabb kikerült a Facebookra, mint ahogy azt a képviselők megkapták. Ha ezzel az volt a cél, hogy 17 órán
keresztül szidják őket a Facebook-on úgy, hogy nem is értik, mert az előterjesztésnek
csak egy része került ki, akkor megértették ezt az üzenetet. Jogi probléma egyébként
nincs vele, mert maga a képviselő is kiteheti, de nem az indítványt benyújtó
képviselők tették ki a Facebookra. Az meg fölöttébb érdekes, hogy egy olyan személy
tette ki, aki hirtelen eltűnik a közösségi hálóról. Se a neve, se az adatai nem
beazonosíthatóak. Reméli, hogy az év végi utolsó testületi ülést nem ebben a
hangulatban kell befejezniük, de ha úgy érzi polgármester úr, hogy innentől kezdve ez
a jó kommunikáció, hogy a Facebook-on fogják megvitatni az előterjesztéseket, akkor
megértette. Ha nem, akkor szeretné tudni, hogy hogy lehet az, hogy legalább 20 órával
hamarabb kint volt a Facebook-on az előterjesztés, mint ahogy azt a képviselők
megkapták.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy eddig sem a Facebook-on vitatták
meg az előterjesztéseket, és ezután sem ott fogják.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy azt gondolta, hogy azzal kezdik, hogy
elismerik a hibájukat, de eszük ágában sincs. Az a feltételezése, hogy a Hivatalból
tették fel az előterjesztés határozati javaslat részét a Facebookra. Mondja meg jegyző
úr, hogy hogyan jutnak hozzá emberek az általuk aláírt, a Hivatalhoz megküldött
beadványukhoz, hogy utána arc nélkül, eltűnve a világ szeme elől feltegyék a
Facebookra az előterjesztés határozati javaslatát. Minden tisztelete a munkatársaiké, de
azért vannak kategóriák. Amikor azt mondják, hogy beszerzett gépek és programok
miatt képtelenség időben feldolgozni dolgokat, amikor a bizottsági ülésről készülő
jegyzőkönyvet nekik kell utólag 3-4 helyen javítani, mert orbitális tévedések vannak
benne, akkor ezt ők nem a tapasztalatnak vagy a rossz szándéknak minősítik, hanem
egyszerűen a tapasztalatlanságnak, és a fogalmakkal való tisztában létnek. Ez minőségi
változást jelent a korábbi és a jelenlegi munkatársak között. Jegyző úr arról nem
beszélt, ami az előterjesztésben le van írva, hogy milyen feszültséget fog okozni a
január 1-től bevezetett minimálbér és garantált bérminimum a középiskolai és
egyetemi végzettségű tisztviselők között. Nem beszélt arról, hogy ezek tényszerű
megállapítások-e vagy sem, de az tényszerű megállapítás, hogy 17 óra 57 perckor
tették fel a határozati javaslatot a Facebookra, és másnap 14 óra 20 perckor kapta meg
a képviselő-testület. Így vannak tájékoztatva a képviselők.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy véleménye szerint ez az előterjesztés
békétlenség keltéséről szól. Elmondta továbbá, hogy volt olyan idő is a Hivatal
életében, amikor hónapos késéssel készültek el a jegyzőkönyvek.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy ez a bérfeszültség nem egyedi jelenség, az
egészségügyi és szociális területre is jellemző. Halott olyanról is, hogy magasabb volt
a jövedelme egy segélyt kérelmezőnek, mint az ügyintézőnek.
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Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy minden beadvány a Hivatal hálózatán
megtalálható. Mint ahogy képviselő úr is tudja, minden testületi anyag, a nyilvános és
a zárt ülés anyaga is a Hivatal hálózatán megtalálható. Nem feltételezi azt, és nagyon
csalódott lenne, ha a munkatársai közül bárki is bármilyen formában ilyen politikai
kérdésekbe bocsátkozna, mert a Hivatalnak nem feladata, hogy politikai kérdésekben
megnyilvánuljon. Ez pedig politikai kérdés. Tényszerűen annyit tud mondani, hogy
minden beadvány bármelyik témában a hivatal hálózatán megtalálható.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ez az előterjesztés nem arról szólt, hogy
ne legyen béremelés a közfoglalkoztatottak közt, mert egyébként erről szólnak a
hozzászólások. Nyilván azért, mert nem értették az egész előterjesztést, mert csak egy
rész volt belőle kiemelve. Nem az volt a célja, hogy feszültséget keltsen, pontosan a
gazdasági életben érzi nap mint nap ezt a feszültséget. Ha most a televízió
nyilvánossága előtt lennének, most nem így fogalmazna, de azért kéri, hogy ezt
gondolják végig, mert fogalmazhat így is ha kell a nyilvánosság előtt is. Azt gondolja,
hogy ha ő polgármester vagy jegyző lenne, akkor a sértő megjegyzésekre reagálna
annyit, hogy tényleg ne sértegessék a Hivatal dolgozóit, mert senkinek nem ez volt a
célja. Azt, hogy a képviselőt szidják, azt el kell, hogy viseljék, de a Hivatal dolgozói
biztosan nem azért jöttek a Hivatalba, hogy ilyen sértéseket elviseljenek. Lehet, hogy
nem pontosan erről kellene, hogy szóljon most ez a vita, de az biztos, hogy ő
mindenképpen reagálna erre a helyzetre. Ha erre ennyi a válasz, akkor azt is tudomásul
veszi.
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr távozott az ülésről, így a képviselő-testület 8
fővel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ő nem követi, hogy mit történik a
Facebook-on. Azt gondolja, hogy sok olyan tartalom található ott, amely érdemleges,
de sok butaság is van. Mindenki gondolja végig, hogy ki szabadította el ezt. Ez nem
most kezdődött. Meg kell nézni azt a folyamatot, hogy ki hergeli az embereket és
milyen formában. Ő nem vett részt ebben, nem ismeri ennek a tartalmát sem, mert nem
követi a Facebook-ot. Nyilván ha kap egy üzenetet, azt elolvassa, de nem ezen éli az
életét. Úgy látja, hogy van olyan, aki igen. Ezt vakvágánynak tartja. Véleménye szerint
a Facebook egy csomó sületlenséggel van tele, és nagyon nehéz kiválogatni, hogy mi
az érdemleges információ. Ő nem tud ezért felelősséget vállalni.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy sajnálja, hogy ismételten
fordítottjára fordulnak az események. Volt egy jó szándékú kezdeményezés részéről,
amelyhez teljes szívvel csatlakozott két képviselőtársa. Talán csodálkoznak rajta, de
lehet, hogy ő az egyetlen ebben a teremben, aki átlátja az eseményeket. Már az is
kiderült, hogy Kovács Brigi ez a Facebook-on szereplő személy. Így karácsony előtt
semmi mást nem szeretne, csak Kovács Briginek olyan karácsonyt, amikor bele tud
nézni a tükörbe, és jó szívvel gondolni erre a mai napra. A köztisztviselőknek pedig
azt, hogy megmaradjon a remény, mert biztosan lesz folytatása ennek a
kezdeményezésnek.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy az a legnagyobb baj, hogy
polgármester úr nem akarja érteni amit mondanak. Már megint az évekkel ezelőtti
dolgokat említi. Az akkori technikai körülményekhez és az akkori
jegyzőkönyvmennyiséghez - most sokkal rövidebbek egyébként a jegyzőkönyvek próbálja hasonlítani a jelenlegi helyzetet. Ha ez a kérdésre adandó válasz, hogy a
Kormány szétszedte a közigazgatást és a közigazgatás egyik felét magához akarja
láncolni, és 35%-kal magasabb béreket ad, mint a polgármesteri hivatalokban dolgozó
embereknek, akkor az egy kormány szégyene, és aki a kormányzó pártok támogatója,
az ezt az aljasságot támogatja. Aki a hajdúnánási önkormányzatnál felelősen annyit
mond, hogy egyébként a Hivatalban minden látható a hálózaton, az szégyen. Mert
akkor ezek szerint holnap akármit ki lehet tenni a Facebook-ra 20 órával előbb, mint
ahogy a képviselő megkapja az anyagot. Minek nézik őket, bábnak, vagy egy város
irányításában résztvevő felelős személyeknek? Ha esetleg hangulatot akartak kelteni,
akkor az besült. Van ott néhány köpködő, de azért olyan is van, aki felfogta a
helyzetet, amikor ő kiírta az indoklást is. Ő oda tudna ahhoz a számítógéphez menni,
amelyik a hajdúnánási önkormányzatban van, és az az IP címe lenne, ahonnan feltették
az indítványt. Azt gondolja, hogy ha jegyző úr karakán ember, akkor vizsgálatot indít,
hogy ki tette ezt fel, és ennek a vizsgálatnak az eredményét a képviselő-testület elé
tárja. Önöknél olyan szintű figyelem alatt vannak a számítógépek, hogy ezt minden
további nélkül egyszerűen le tudja ellenőrizni. Most csak erről beszélnek, de
polgármester úr meg már a 10 évvel ezelőtti dolgokról beszél. Ő oda mer állni bárki
elé, és el meri mondani az érveit, Önök pedig sunyi módon pártolják azt, aki kitette az
indítványt.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a három képviselőtársa által
megfogalmazottaknak van realitása, de ő egy kicsit távolabbról indítana. Tudjuk jól,
hogy mekkora adósságot görgetett maga előtt ebben a tekintetben az önkormányzat az
elmúlt másfél évtizedben. Tehát amit ma aktuálisnak érzünk, az sajnos korábban is az
volt. Láthatjuk, hogy a közszféra más területein milyen komoly változások lesznek
január 1-ét követően a bérek tekintetében. Éppen az teszi szinte okafogyottá a mostani
lehetséges döntést, hogy lehet, hogy hamarosan lesz megegyezés ebben a dologban, és
a Hivatal dolgozói is fogják ezt érzékelni. Ha nem tudná azt, hogy a Kormány
egyébként gondolkodik ezen, és rendbe akar tenni minden olyan területet, ahol nagyok
voltak az elmaradások, akkor azt mondaná, hogy igen, oldjuk meg. A
környezetünkben is vannak települések, ahol ezt saját költségvetésük terhére
megpróbálták megoldani. Most azonban azt mondja, hogy várjuk meg ezt a néhány
hetet.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ha azt gondoljuk, hogy itt fogjuk
megoldani a magyar közigazgatás gondjait, akkor nagyon tévesen látjuk ezt a dolgot.
Nyílván lehetséges fedezet nélkül ilyen javaslatot tenni. A kibicnek semmi sem drága.
A maga részéről nem látja ennek a fedezetét. A céllal egyetért, sőt, ő a
szakszervezetekkel ért egyet, akik 60.000,- Ft-os illetményalapot szeretnének.
Természetesen ez csak úgy ér valamit, ha van mögötte fedezet, vagyis ha a Kormány
biztosítja az ehhez szükséges forrásokat.
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Volt már olyan Magyarországon, hogy 50%-os béremelés volt, és a következő évtől
már nem biztosította erre a forrást az akkori kormányzat, ezért az önkormányzat
adósságállománya jelentősen megnőtt. Ő ilyenben nem kíván részt venni.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy a javaslat szándékával egyet lehet érteni,
megérdemelnék a dolgozók az emelést. Ahogy polgármester úr is elmondta, jelenleg
úgy tűnik, hogy nincs erre fedezet. Most nézte meg a szóban forgó Facebook
bejegyzést. Ez a „Hajdúnánási pletyka” elnevezésű csoportban található meg. Itt
pletyka szintű információk jelennek meg, olyanok, mint az óvodás csúfolódások. Róla
is megjelennek dolgok alkalmanként, ő ezekkel nem foglalkozik. Az a része nyílván
nem tolerálható, hogy információk jelenek meg a Hivatal dokumentumaiból a
Facebook-on. Azt viszont egyáltalán nem látja technikailag igazolhatónak, hogy ez a
Hivatalból került feltöltésre. Valószínűleg onnan került ki, de bárki bárhol feltehette.
Ezt a dokumentumot nyilván megvágták, nem tudja, hogy ezt a Hivatalban valaki a
számítógépén megtehette-e. Az, hogy milyen IP címről tették fel, egyáltalán nem
biztos hogy a Hivatalon belül igazolható, de úgy gondolja, hogy ha egy rendőrségi
feljelentés történik, akkor a rendőrség hozzáférhet tárhely-szolgáltatókhoz,
információszolgáltatókhoz, amiből lehet hogy meg tudják állapítani, hogy ki az a
Kovács Brigitta.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy évekkel ezelőtt az ő nevében történt egy
hozzászólás, feljelentést tett, de végül nem tudták megállapítani, hogy ki írta azt.
Elmondta továbbá, hogy ebben a teremben szerinte senki sem ellenzi azt, hogy
magasabb bért kapjanak a hivatal dolgozói.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy az egész hivatal egy IP címről működik, a
feltöltött fájl pedig egy telefonnal készített fénykép.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy elhangzott egy olyan kifejezés,
amelyet a két képviselőtársa és a saját maga nevében vissza kell, hogy utasítson. Azt
mondta polgármester úr, hogy a kibicnek semmi sem drága. Egyébként ha ezen múlott
volna, nyílván meg lehetett volna a forrást is találni erre.
Mivel az indítvánnyal kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az indítvány határozati javaslatát
illetően.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszony, Bódi Judit képviselő asszony és
Dr. Éles András képviselő úr önálló indítványának határozati javaslatát 5 igen
szavazattal és 3 tartózkodás (Szólláth Tibor, Tóth Imre, Ötvös Attila) mellett elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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357/2016. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. január 1.
napjától a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1.) foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját – saját költségvetése
terhére – 45.000,- Ft-ra, a személyi bér alapján járó illetményeket 15 százalékkal emeli.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó rendelet-tervezetet a – 2017. évi
költségvetésben az ehhez szükséges fedezetet –, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a 2017. január 1-jén hatályba lépő
59. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2017. évi költségvetési
rendeletében terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. január 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy valószínűleg ezt majd vissza kell
hozni a testület elé, mert a költségvetésben ő nem lát erre fedezetet. A képviselőtársai,
akik megszavazták ezt, majd megmondják, hogy miből lesz erre fedezet.
Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a
megjelenést, a végzett munkát, és a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését
du. 15,50 órakor bezárta.
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