JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január
26-án - csütörtökön - de. 9,00 órakor 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, Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre,
Papp Gáborné, Dr. Éles András, Buczkó József, Ötvös Attila képviselők
A képviselő-testületi ülésen jelen volt még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr
A képviselő-testületi ülésről távol maradt: Kovács Zsolt képviselő úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője,
Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kelemenné Bogdán Mónika
Polgármesteri Kabinet kabinetvezető, Gélák Pál a Pályázatkezelési Csoport
csoportvezetője, Dr. Nagy Attila Önkormányzati és Igazgatási Iroda jogi ügyintéző,
Reszeginé Kállai Anikó gondnoksági csoportvezető, Pálócziné Tóth Mária a
Közgazdasági Iroda Költségvetési csoportvezetője, Dr. Szombati Ágnes
Önkormányzati és Igazgatási Iroda önkormányzati és szervezési csoportvezető, Jóna
Imréné jegyzőkönyvvezető, Jenei László informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatója

a
6.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding
Zrt. vezérigazgatója

a
8.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Baráthné Megellai Erzsébet, a Városi Rendelőintézet
intézményvezetője

a
17.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Cseh József, az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft.
képviselője

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 és azt megnyitotta.
Jelezte, hogy Tóth Imre képviselő úr ügyrendi kérdésben kér szót.
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Tóth Imre képviselő úr kérte, hogy amennyiben a képviselő-testület egyetért vele
néma főhajtással emlékezzen meg a testület a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium
által szervezett olaszországi sítúra áldozatairól.
A teremben levők egyetértve a javaslattal helyükről felállva egy perces néma
főhajtással emlékeztek meg az áldozatokról.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után javasolta, hogy a képviselő-testület a
meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg három új
napirendet:
− Előterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetséghez történő csatlakozásról
− Előterjesztés
megkötéséről

néptánc-oktatás

támogatására

vonatkozó

megállapodás

A fenti napirendi pontokat a meghívóban szereplő 25.) napirendi pont után javasolta
megtárgyalni, a zárt ülést megelőzően.
− Előterjesztés Hajdúnánás, Polgári utca 4. 3. ajtószám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő 29.) napirendi pont előtt javasolta
megtárgyalni a zárt ülés keretében.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e
megtárgyalásra az elhangzott javaslatokkal együtt.

a

napirendi

pontokat

(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
Önkormányzati Rendelet megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Lakáskoncepciójának elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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5.) Előterjesztés az alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja és költségtérítésük
megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási
szabályzatának jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
7.) Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Előterjesztés a Városi Rendelőintézet alapító okiratának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Előterjesztés egészségügyi feladat-ellátási szerződésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.) Előterjesztés
Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos
Szociális
és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás további működéséhez szükséges
döntésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.)Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
által kijelölt felvételi körzetek tervezetéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés „A versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő általános és
középiskolai tanulók elismeréséről” szóló Jutalmazási Szabályzat elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
14.) Előterjesztés közmeghallgatás meghirdetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat
benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4

17.) Előterjesztés az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u.
4. 3. em. 15/b.) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.)Előterjesztés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (4400 Nyíregyháza,
Bocskai u. 26. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés a „Régi Felső Temető” kovácsoltvas sírkerítéseinek értékmentéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés termőföld-felajánlás elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanrész elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés ingatlanrész értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Előterjesztés zártkerti ingatlanok vásárlásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.)Előterjesztés önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyására és a vételár megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/26. szám alatti és a Szeles tér 1.
III/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
26.) Előterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetséghez történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
27.) Előterjesztés néptánc-oktatás támogatására vonatkozó megállapodás megkötéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
28.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 7. 3. ajtó szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
29.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 7. 2. ajtó szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
30.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 98. fszt. 3. ajtó szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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31.)Előterjesztés Hajdúnánás, Polgári utca 4. 3. ajtószám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
32.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
33.) Előterjesztés gyógyszerköltség megállapítása iránti kérelmet elutasító határozattal
szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
34.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony Papp Gáborné képviselő asszonyt
javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést nem tudja
elfogadni, mivel nem tud jelen lenni a testületi ülés végéig.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után újabb jelölést kért.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony Tóth Imre képviselő urat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben levő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy a jelölést elfogadja.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 9 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Polgármesteri jelentéshez szóbeli
kiegészítése nincs.
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony a 2017. évi ifjúsági programokkal kapcsolatban
kért bővebb tájékoztatást.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy polgármester úrnak mi a véleménye
a város téli, havas kinézetéről, a továbbiakban a 364/2016. (XII. 22) számú Képviselőtestületi Határozat végrehajtásáról kért bővebb tájékoztatást az átadás-átvételről.
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Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr Papp Gáborné képviselő asszony kérdésére
válaszolva elmondta, hogy Varga András debreceni képviselővel már a tavalyi évben
is együttműködtek az Ifjúsági Koncepció kapcsán. A városban most azokat a
programokat szeretnék meghonosítani, amelyek Debrecenben évek óta jól működnek,
nagy hagyományai vannak. A közeljövőben több tábor szervezése is megkezdődik,
illetve olyan programoknak a megvalósítása, amelyeknek a város adna otthont.
Kiemelte, hogy a tavalyi évben és az idén is több program lesz a Kendereskertben,
illetve nagyon népszerű a Helytörténeti Gyűjtemény a debreceni diákok körében.
Meglátása szerint azokat az értékeket, amelyekkel rendelkezünk meg kell mutatnunk a
debreceni diákoknak.
Szólláth Tibor polgármester úr hozzászólásában a köszönet hangján szólt azok felé,
akik e rendkívüli időjárás során hólapátot és egyéb eszközt ragadtak a kötelezettségük
teljesítéséhez, hogy maguk előtt a havat, jeget eltakarítsák. A maga részéről nincs
megelégedve azzal a helyzettel, ami a városban van, sokkal jobb is lehetne a közutak
tisztasága.
A Mártírok utcai ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy egyrészről vannak ott
bérlők szerződéssel, másrészről pedig vannak ott per tárgyát képező holmik,
amelyekről ha képviselő úr írásbeli tájékoztatást kér, a Hivatal megadja.
Dr. Éles András képviselő úr megköszönte polgármester úr válaszát. Véleménye
szerint vannak olyan helyzetek, amikor a legjobb szándék és rosszul sül el, ilyen a hó
eltakarítása is. Itt késlekedés volt a járdák és a parkolók kapcsán. Javasolta a jövőt
illetően, hogy az útkereszteződéseknél lehetne tartalék homokot kihelyezni. Bizonyára
lenne olyan városlakó, aki a szétszórásáról gondoskodna.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a jelenlevőket még arról, hogy az
önkormányzat 2016. év végén 59 millió Ft, 50 millió Ft, illetve 10 millió Ft-os
támogatást kapott.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt szavazást rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a költségvetési
rendelet utolsó módosítása óta történt változások átvezetése történik meg a rendelet
elfogadásával.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát
9 igen elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének
1/2017. (I. 27.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 19.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.) 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 2016. évi költségvetésének
a) kiadását
4.513.281 eFt
b) bevételét
4.513.281 eFt
főösszeggel állapítja meg, 189.256 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.563.567 eFt, ebből
aa) működési:
3.343.106 eFt
ab) felhalmozási:
220.461 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

3.705.915 eFt, ebből
3.260.882 eFt
445.033 eFt
142.348 eFt, ebből
82.224 eFt
224.572 eFt
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(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására
pénzmaradványának igénybevétele:

szolgáló

előző

évek

aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra:
110.304 eFt
(a működési bevételekben)
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: 24.509 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) likvid hitelek bevételei
bac) államháztartási megelőlegezés

925.205 eFt, ebből
189.256 eFt
700.000 eFt
35.949 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:807.366 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
76.856 eFt
bbb) likvid hitelek kiadásai
700.000 eFt
bbc) állmáztartási megelőlegezés
30.510 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.

949.714 eFt
807.366 eFt
142.348 eFt

1.363.181 eFt
278.838 eFt
1.195.122 eFt
64.290 eFt
359.451 eFt
245.530 eFt
143.875 eFt
55.628 eFt
807.366 eFt

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
42.188 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
1.744 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
0 eFt
bb) intézményi jubileumi jutalmakra
0 eFt
bc) intézményi felmentésekre, végkielégítésekre
0 eFt
bd) intézményi póttámogatásokra
0 eFt
be) elkülönített lakásalap 2016. évi bevétele
37.468 eFt
bf) dolgozói lakásalap
2.976 eFt
bg) felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő)
0 eFt”
2. § Az Ör. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.

9
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2017. január 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló Önkormányzati Rendelet
megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták módosításokkal, illetve kiegészítésekkel.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Kormányhivatal
törvényességi felügyelet körében eljárva megvizsgálta a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló Önkormányzati Rendeletet. A Kormányhivatal szakmai
jelzéseinek megfelelően előkészítésre került az új, védőnői és az iskola-egészségügyi
ellátás körzeteit is tartalmazó rendelet.
Javasolta, hogy a tegnapi napon megküldött rendelet-tervezet kerüljön elfogadásra.
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 azzal a kéréssel, hogy a
szavazáskor a képviselők a tegnapi napon megküldött rendelet-tervezetet vegyék
figyelembe.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
Önkormányzati Rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát
- figyelembe véve a megküldött rendeletet-tervezetet - 9 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2017. (I. 27.) Önkormányzati Rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért
felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a
fogorvosi körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az ezekhez
kapcsolódó ügyeleti ellátási körzetek, valamint az iskola egészségügyi körzet megállapítását
az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.
A rendelet hatálya
2. §
(1) E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

A háziorvosi körzetek megállapítása
3. §
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén nyolc háziorvosi körzet működik területi
ellátási kötelezettséggel.
(2) A háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
A házi gyermekorvosi körzetek megállapítása
4. §
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén három házi gyermekorvosi körzet működik
területi ellátási kötelezettséggel.
(2) A házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
A fogorvosi körzetek megállapítása
5. §

11
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén négy vegyes fogorvosi körzet működik
területi ellátási kötelezettséggel.
(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 3. számú
melléklete tartalmazza.

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátási körzet megállapítása
6. §
(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátási körzet határa az Önkormányzat
közigazgatási területe.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátási körzet határa az Önkormányzat közigazgatási területe.
A védőnői körzetek megállapítása
7. §
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén hét védőnői körzet működik területi ellátási
kötelezettséggel.
(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 4. számú melléklete
tartalmazza.
Az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapítása
8. §
(1) Az Önkormányzat közigazgatási területén egy iskola egészségügyi körzet működik.
(2) Az iskola egészségügyi körzethez tartozó intézmények jegyzékét jelen rendelet 5. számú
melléklete tartalmazza.
Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Hajdúnánás Városi Önkormányzat háziorvosi
meghatározásáról szóló 44/2004. (X. 11.) Önkormányzati Rendelet.

körzeteinek

Hajdúnánás, 2017. január 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás
Város Lakáskoncepciójának elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az Egészségügyi és
Szociális Bizottság észrevételei, a bérlők visszajelzései, valamint az ügyintézés során
szerzett tapasztalatok figyelembe vételével került sor Hajdúnánás Város
Lakáskoncepciójának előkészítésére, melynek alapján egy komplex szabályozást
tartalmazó Önkormányzati Rendelet kerülhet majd elfogadásra.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy mi a célunk a lakáskoncepció
létrehozásával, illetve a lakásértékesítésekből befolyt összegből mi az önkormányzat
célja, mire kívánja felhasználni.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mely évek voltak azok a
kiemelkedőek, amikor a határozatlan idejű lakások bérbeadása kiemelkedő volt.
Megkérdezte, hogy az első lakáshoz jutók támogatását vissza kívánjuk-e vezetni,
illetve miért van ennyi üres lakás. Megjegyezte, hogy 2009. évben 149 millió Ft-ért
meg lehetett volna csinálni a 32 lakást és az azóta csak bevételt hozna, nem pedig
vinné a pénzt. Jegyző úrtól kérdezte meg, hogy van-e precedens a Ptk. említett bírósági
szerződés módosítására. A továbbiakban az állami gondozottakra vonatkozó
kedvezményekről kérdezett.
Dr. Kiss Imre jegyző úr válaszában elmondta, hogy vizsgálták ezt a kérdést, találtak
rá bírósági precedenseket, így van lehetőség a koncepcióban jelzett szerződések
módosítására.
Szólláth Tibor polgármester úr Papp Gáborné képviselő asszony kérdésére
válaszolva elmondta, hogy a koncepció megalkotásakor a tiszta és világos helyzet
kialakítása volt a cél. Lássuk azt, hogy hány lakással és hogyan tudunk gazdálkodni. A
lakáskoncepció jelentős előrelépés az irány meghatározása céljából. A befolyó
összegek a lakásalapba kerülnek, mely összeget az önkormányzati lakások felújítására
és karbantartására tudjuk fordítani, illetve önerőként tudjuk használni az EU-s
pályázatoknál. Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy ezek a
lakások magukra voltak hagyatva, a tulajdonos sem tudta, hogy milyen állapotban
vannak. Előre lépés volt, amikor a lakás bérleti szerződések meghosszabbítása előtt a
tulajdonos kiment és megnézte a lakást. Ezt megelőzően több esetben fordult elő, hogy
a lakás visszakerülése után milliós nagyságrendű felújításokat kellett elvégezni. El kell
még mondani, hogy a HÉPSZOLG Kft-nek 10 milliós kintlevősége volt, és ebben az
útvesztőben a Hivatal, a Kft. és a bérlők viszonylatában olyan fordulatok voltak,
amelyek után már megnyugtató az, hogy a lakásgazdálkodás az önkormányzathoz
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került, hiszen így egy kézben van. Ez a folyamat így már átlátható, kisebb a
kintlevőség és ez a szabályozás világos és átlátható, mindenki számára fontos keretet
ad ahhoz, hogy hogyan lehet bekerülni ezekbe a lakásokba, meddig lehet ott
tartózkodni. Fontos elem, amely korábban nem volt, hogy elő-takarékosságra
ösztönöz, mert ha ez nincs, akkor esélye sincs, hogy 10-30 év után valaki ebből a
rendszerből kikerüljön. A Bocskai u. 79. kérdésében elmondta, hogy ez a testület és a
korábbi testület is azon munkálkodott, hogy ezek a lakások felújítva, a fiatalok
számára visszakerüljenek a lakásgazdálkodásba fecskeházként. Ez belátható időn belül
meg fog valósulni, várhatóan az első 16 lakás esetében 2017. nyarán, amely időpontra
a bizottságnak ki kell dolgoznia azt a szempontrendszert, amely alapján nyílt pályázat
kapcsán a lakók beköltözhessenek. A közfoglalkoztatási tervtárgyalások során látható,
hogy a következő 16 lakás felújítására is komoly lehetőséget kap az önkormányzat.
2018. nyarára ez a 16 lakás is meg tud újulni. A maga részéről az első lakáshoz való
jutást komolyan gondolja, amelyet ki kell dolgoznunk, erre 2018. év II. félévétől lát
lehetőséget.
(Az ülésről Buczkó József képviselő úr kiment, így a testület 8 fővel folytatta tovább a
munkáját.)
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy nem kapott minden kérdésére
választ. Polgármester úr szerint a korábbi vezetés arra ösztönözte az embereket, hogy a
határozatlan idejű bérleti jogviszonyukat folyamatosan újítsák meg. Ezek után szám
adatokat ismertetett. Nem igaz az az állítás sem, hogy nem tudtuk, hogy a lakás
tulajdonosa a lakás bérletet ellenőrizni jogosult. Megjegyezte, hogy polgármester úr
nagyon jól látja a lakásgazdálkodással kapcsolatos dolgokat, de polgármester úr volt
az, aki a 60 %-on történő értékesítést 95 %-ra emelte fel 2010. után. Meglátása szerint
az lenne a megoldás, hogy a határozatlan idejű jogviszonyú lakásbérletek
megszüntetésre kerülnének. Véleménye szerint ez az előterjesztés nem ad egy kérdésre
választ, mégpedig a szociális bérlakásban lakók jövedelmi viszonyára. Ha ezt tudnánk,
akkor tudnák kezelni a bérleti, illetve az elő-takarékosság mértékét. Számára
ellentmondásos az, hogy egy évben négy szociális bérlakást adtunk ki, amelyre 40
igénylő volt. Emlékeztetett arra, hogy 2010. október 7-én a polgármesteri munkakör
átadás-átvételkor 193 millió Ft volt az önkormányzat kasszájában a lakásépítési alap
számlán. Ebből most szerinte csak 25-30 millió Ft lehet. A 193 millió Ft-ból a 32 lakás
teljes körű felújítását el lehetett volna végezni. A jelenleg előterjesztett pontrendszert
kifejezetten rossznak tartotta.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy képviselő úr állítása az elhangzottak
szerint nem fedi a valóságot, ezért felolvasta, hogy melyik évben és milyen %-ban
történtek a lakás értékesítések 1994. évtől 2003. június 15-ig, mely szerint
1994-1996-ig 70 %-os volt az értékesítés. 1996. december 15-től 1997-ig változott
folyamatosan 70 %, 80%, 100 %-ra, a szolgálati lakás 100 % volt, a határozott idejű
lakás 80%, a határozatlan idejű lakás pedig 70 %. 1997. november 30. és 2000. április
24-e között 70 % a határozatlan idejű, 80 % a határozott idejű és a szolgálati lakás.
2000. április 25-én egységesen 90 %-ra lett megállapítva. 2003. június 15-én volt
utoljára módosítás, akkor 95 %-ra módosította a képviselő-testület. Azóta nem történt
módosítás az értékesítésben. 1990. évtől lett volna az önkormányzatnak lehetősége
arra, hogy határozott vagy határozatlan idejű lakásokat állapít meg 1993-ig a
lakástörvény megalkotásáig. Be kell vallanunk, hogy érdemben és időben nem volt
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arra energiánk, hogy új lakáskoncepciót alkossunk meg. Most volt egy teljes körű
társadalmi egyeztetés, meghallgattuk a bentlakókat, azokat, akik be szeretnének
kerülni, lakossági fórumot hívtunk összeg. Ezek után körvonalazódik ez a
lakáskoncepció. Ez magában hordozza azt a lehetőséget, hogy átlátató és világos az,
hogy hogyan lehet bekerülni, hogyan lehet kikerülni fájdalommentesen. A környező
települések lakásadatai a lakosságszámhoz viszonyítva lényegesen szigorúbbak és
kevesebb a szociális bérlakás. Összességében a legfontosabb, hogy széleskörű
egyeztetés előzte meg, mindenkinek volt lehetősége részt venni benne. Az igaz, hogy
volt 193 millió Ft a lakásalap számlán, de volt mellette 6-700 millió Ft adósság is, de
az is igaz, hogy 3 milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg a városban és az önrészt a
lakásalapból finanszíroztuk.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megköszönte mindenkinek a munkáját,
aki a koncepció létrejöttében részt vett. A koncepció több lépésben készült el,
mindenki javaslatát igyekeztek figyelembe venni. A jelenlegi helyzetnek megfelelően
a legélethűbb megoldást próbálták kialakítani. A lakáskoncepció lényegi vonása, hogy
még mindig szociális jellegű. A jövedelmi viszonyokhoz igyekeztek szabni a bérleti
díjakat. Városunk mindig is elsősorban a rászorult embereket támogatta ezzel a
lakásállománnyal, hiszen 5 eFt-ot fizettek bérleti díjként, amiért a piacon ugyanezen
lakásért 20 eFt-ot is elkérnének a tulajdonosok. Ez a szociális jelleg továbbra is
megmarad. Ugyanakkor gondolnunk kellett a költségelvű lakásokra is, azért, hogy az
önkormányzat gazdaságosabb lakáspolitikát folytasson. Nagy nyereség ebből nem
keletkezik, viszont a piaci értékre helyezésnél kérte a bizottság, hogy azt a néhány
lakást, amit lehet, adjunk bérbe piaci értéken. Némi vitát keltett a forgási sebesség. 4-5
lakás az, amit oda tudunk adni szociális jelleggel egy évben, és ez nagyon kevés. Azért
határozták meg a bérleti jogviszonyoknak a csökkentését 6+l évre, hogy a forgási
sebességet növeljék. Ez a hét év elég sok, de feltételezzük azt, hogy nem így akarják a
családok az életüket leélni. A jövedelmi viszonyok tekintetében arra hagyatkozhatunk,
amilyen jövedelem igazolásokkal rendelkeznek az emberek. Mindannyian tudjuk,
hogy ez nem minden esetben fedi a valóságot, ezzel sajnos mindig is probléma volt
ebben a rendszerben. A pontrendszert valóban át kell értékelni, de mindenképpen
szükséges az, hogy bevezessük az egyértelműsítés végett. E mellett azonban
figyelembe kell venni szubjektív dolgokat is, pl. családi háttér, betegség, életkor. Ezt
nagyon nehéz egy pontrendszerben meghatározni.
Papp Gáborné képviselő asszony egyetértett képviselő asszonnyal. A lakáskoncepció
hosszú távon jó alapja lehet egy szabályozásnak. Nagyon korrekten mutatja be a
jelenleg meglévő lakásállományt. Ezúton is együttműködésre szólította fel az
önkormányzati lakásban élőket. A Hivatal megkereste a lakásban élőket, de mindössze
1/3-a érkezett vissza a kiküldött kérdőíveknek. A továbbiakban a szükséglakás
szükségességére hívta fel a figyelmet és annak feltételeinek kidolgozását kérte.
Örömét fejezte ki, hogy az első lakáshoz jutók lehetősége ismét megjelent. Javasolta,
hogy az 2017. szeptemberétől kerüljön bevezetésre. Fontos elem az elő-takarékosság.
Ami az értékesítéseket illeti a meghatározott %-os mértékek a lakóknak jó lehetőséget
biztosítanak, érdemes élni ezzel. A karbantartási feladatok ellátásával kapcsolatban
pedig kérte, hogy az ellenőrizhető módon történjen. A szerződések ellenőrizhetőek és
tiszták legyenek, különüljenek el a vállalkozási szerződések és a közmunka.
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Szólláth Tibor polgármester úr emlékeztetett arra, hogy elhangzott itt egy állítás, a
bérleti jogviszonyok keletkezésével kapcsolatban. Egészen biztos abban, hogy az
utóbbi időben a testületek nem hoztak olyan döntéseket, hogy határozatlan időre
köttessenek bérleti szerződések. Az ilyen esetek folyományai mindenki előtt
ismeretesek. Megismételte, hogy a bizottságok olyan javaslatot nem tettek, hogy
határozott idejű szerződés határozatlan idejűre változzon, így a testület sem hozott
ilyen határozatot. Ha valakinek határozatlan idejű jogviszonya van, ez megmarad, de
ha lehet, ösztönözzük arra, hogy a lakást vásárolja meg, vagy ha visszaad egy ilyen
lakást, akkor lelépési pénzt kap. Az új megállapítások esetében mindenki tiszta és
világos képet kap arról, hogy milyen keretek között pályázik a lakásra, meddig lakhat
benne, milyen normarendszernek kell megfelelnie. A legfontosabb üzenet pedig az,
hogy amíg a lakásban lakik, elő-takarékossággal kell rendelkeznie.
Jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi kérdésben kér szót.
Dr. Éles András képviselő úr kérte, hogy jelölje meg polgármester úr, hogy ki volt
az, aki azt állította, hogy 1990. és 2010. között új határozatlan idejű szerződés
megkötésének kezdeményezése volt.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy két állítása volt képviselő úrnak,
hogy ez a képviselő-testület módosította a kedvezmények mértékét, amely az
ismertetett kimutatás szerint nem valós. A másik esetben pedig azt a látszatot keltette,
hogy az általa vezetett testület hozott olyan határozatokat, hogy lehetett kötni
határozatlan idejű bérleti szerződéseket. Javasolja, hogy a Hivatal vizsgálja azt meg,
hogy mikor és hogyan történtek a bérleti szerződések módosításai, majd erről
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület azt az ügyrendi javaslatot, amely szerint a Hivatal vizsgálja azt
meg, hogy mikor és hogyan történtek a bérleti szerződések módosításai 6 igen, 1 nem
(Nagyné Juhász Krisztina) szavazattal, 1 képviselő (Papp Gáborné) nem vett rész a
szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
(Az ülésről Tóth Imre képviselő úr kiment, így a testület 7 fővel folytatta tovább a
munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint a koncepció tekintetében a képviselők
egyetértenek. A kialakult vita az eddigi útról szól, amely alapján kialakult ez a drámai
és tarthatatlan helyzet. A változtatás szükségességét mindenki érzi. Hangsúlyozta,
hogy a város vezetésének nem az a célja, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévőket
még nehezebb helyzetbe hozza. Egyszerre akarunk átlátható helyzetet teremteni és
egyszerre fogjuk a segítséget is nyújtani. Nyilván a lakásrendelet megalkotásánál, az
első lakáshoz jutó rendelet szabályozásával, illetve a Fecskeház feltételeinek
kialakításánál lesz lehetőség a további részletek egyeztetésére, kérte, hogy a
képviselők legyenek majd ebben is partnerek.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület Hajdúnánás Város Lakáskoncepciójának elfogadásáról készült
előterjesztés határozati javaslatát - bizottsági javaslatokkal együtt - 6 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
1/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás
Lakáskoncepcióját az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Város

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület április havi ülésére a lakások és
helyiségek bérbeadásáról, elidegenítésről szóló önkormányzati rendelet
előterjesztéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. április 19.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az alpolgármesterek
illetménye, tiszteletdíja és költségtérítésük megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták összeg meghatározásával.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy 2017. január 01.
napjával módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a
polgármester illetményének meghatározását illetően, melynek okán szükséges az
alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának és költségtérítésének is a
felülvizsgálata.
Javasolta a testületnek, hogy Dr. Juhász Endre László főállású alpolgármester
illetménye 628.200,- Ft/hó összegben, míg Dr. Csiszár Imre társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíja 314.100,- Ft/hó összegben kerüljön megállapításra.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr jelezte, hogy e napirendi pont tárgyalásánál és a
szavazásban érintettség okán nem kíván részt venni.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a mostani béremelés kapcsán nem
kívánja-e megfontolni polgármester úr a korábban az ellenzéki képviselők által tett a
köztisztviselők béremelésére vonatkozó javaslatot megtárgyalását azzal, hogy
amennyiben rendeleti úton az illetmény növelésre került, abban az esetben előző nap a
határozat hatályon kívül helyezésre kerül.
Szólláth Tibor polgármester úr azt válaszolta, hogy nem.
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(Az ülésre Tóth Imre képviselő úr visszaérkezett, így a testület 8 fővel folytatta tovább
a munkáját.)
Papp Gáborné képviselő asszony megjegyezte, hogy a polgármesterek fizetésének
emelése után nem lepte meg ez az előterjesztés. Kérése, kezdeményezése volt az
alpolgármesterek felé, hogy halasszuk el erről a napirendi pontról a döntést addig
ameddig a hajdúnánási Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők béremelése
megtörténik, amikor az ahhoz való forrás meg lesz, akkor kapják meg az
alpolgármesterek is a fizetésemelést.
Szólláth Tibor polgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy az igazsághoz
hozzátartozik az is, hogy most a polgármesterek bérét a korábbi szintre állították
vissza. A maga részéről sem a csökkentést, sem az emelést nem kérte. Ebben az
esetben nem történik más, mint az, hogy a törvény erejénél fogva a polgármesterek
fizetését visszaemelték, ebben az esetben pedig a testületnek kell döntenie arról, hogy
az alpolgármesterek fizetése változik-e vagy sem. Javaslata volt, hogy változzon a
fizetés annak az arányában, ahogyan az korábban is volt. Összekötni az
alpolgármesterek fizetését a köztisztviselők fizetésével nem célszerű. Elmondta még,
hogy a költségvetésben viszont gondoltak a köztisztviselőkre a teljesítményértékelés
keretében félévkor és év végén. Ezt most az önkormányzat megteheti. Természetesen
egyetért a köztisztviselők bér emelésével, de erre most helyileg nincs lehetőség.
Dr. Éles András képviselő úr sajnálta, hogy polgármester úr válasza a nem volt. Ezek
után a bérek adózását hasonlította össze. Meglátása szerint a Hivatal dolgozói „x”
mennyiségű Bocskai Koronát fognak majd kapni és mehetnek vásárolni az
önkormányzat által kijelölt üzletekbe.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony örömét fejezte ki, hogy Magyarországon
elindultak a bérrendezések, de ezzel egy időben megjelent a bérfeszültség is. Van
olyan réteg, ahol már megvalósult, de van ahol még nem. Korrekt és helyes, hogy
polgármester úr gondol a közvetlen vezetőire is a bérének rendezése után. Nyilván
nagyon szeretnénk, hogy a köztisztviselők bére rendeződjön, de ezt mi most itt nem
tudjuk felelősséggel megoldani. Az adandó bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy
ezek nem magas bérek, nyugodt szívvel odaadhatóak.
(Az ülésre Bódi Judit képviselő asszony megérkezett, így a testület 9 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony egyetértett képviselő asszony
hozzászólásával. Elmondta, hogy végtelenül tiszteli a köztisztviselőket és egyetértett
polgármester úr által elmondott teljesítményértékeléssel, premizálással.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I., majd II. pontjáról.
(A szavazásokban 8 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja és költségtérítésük
megállapításáról készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 5 igen
szavazattal, 3 tartózkodással (Dr. Éles András, Papp Gáborné, Bódi Judit) és
1 képviselő (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az alpolgármesterek illetménye, tiszteletdíja és költségtérítésük
megállapításáról készült előterjesztés határozati javaslatának II pontját 5 igen
szavazattal, 3 tartózkodással (Dr. Éles András, Papp Gáborné, Bódi Judit) és
1 képviselő (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
2/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testület Dr. Juhász Endre főállású
alpolgármester illetményét 2017. január 1-től az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján
628.200,- Ft/hó összegben határozza meg. Emellett a főállású alpolgármester havonta az
illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2017. évi és az azt követő
évek költségvetésének tervezésénél a határozat figyelembevételéről, valamint a
határozatból adódó további intézkedések megtételéről
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. január 31.
– a 2017. évi költségvetésben való tervezésre
folyamatos
– a következő évek költségvetésében való tervezésre
3/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
A képviselő-testület Dr. Csiszár Imre társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2017. január 1-től az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján 314.100,- Ft/hó összegben
határozza meg. Emellett a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a
tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 2017. évi és az azt követő
évek költségvetésének tervezésénél a határozat figyelembevételéről, valamint a
határozatból adódó további intézkedések megtételéről
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. január 31.
– a 2017. évi költségvetésben való tervezésre
folyamatos
– a következő évek költségvetésében való tervezésre

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták, módosítással, illetve pontosítással.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a javadalmazási
szabályzatban kerül meghatározásra az Önkormányzat tulajdonában álló Hajdúnánási
Holding Zrt. vezérigazgatójának, felügyelőbizottsági tagjainak és vezető állású
munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó szabályrendszer.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy ha ez egy 2009. évi törvényi
kötelezettség, akkor miért nem került ez eddig a testület elé.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy „középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók mindenkori
kötelező legkisebb munkabére”. Számára két ismert fogalom létezik a minimálbér és a
garantált minimál bér, illetve bruttó vagy nettó bér.
Szólláth Tibor polgármester úr Bódi Judit képviselő asszony felé válaszában
elmondta, hogy felhívták erre a figyelmünket és most készítettük el a szabályzatot. Dr.
Éles András képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy ami módosítás a tegnapi
napon kiküldésre került abban ez a kifejezés már nem szerepel.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy ő nem-mel fog szavazni. Ennek
oka, hogy ő megnézné azt, hogy a valós életben kik azok, akik veszteséges
tevékenység esetén jutalmat vagy prémiumot fizetnek. Egy ilyen gazdasági
társaságnál, amikor már eltelik több 4-5 év, eredménynek kellene mutatkozni.
Ellentmondásokat is talált a szabályzatban az igazgató és vezérigazgató
megnevezésnél. Javasolta a vezérigazgató esetében, hogy a különböző jogokat a
képviselő-testület gyakorolja. Ez a vagyon, amellyel a Holding Kft. gazdálkodik
Hajdúnánás Városi Önkormányzatának tulajdonában van.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a tegnapi napon megkapták a módosított
szabályzatot, de elmondta még, hogy a 430/2016. (XII 15.) Kormányrendelet fogalmaz
úgy, ahogyan az a szabályzat első változatában megjelent.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony hozzászólásában elmondta, hogy az utóbbi
években a Holding Zrt-nél nem azzal foglalkoztak elsődlegesen, hogy jutalmazzanak,
hanem egyéb más feladataik voltak.
Dr. Éles András képviselő úr véleménye szerint ez a szabályzat mindent eltakar.
Polgármester úr úgy dönt, ahogy akar, nincs beszámolási kötelezettsége, illetve a
vezérigazgató úr is a többi intézménye vezetőjének vonatkozásában is úgy dönt, ahogy
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akar. Korábban ez úgy volt, hogy minden ilyen jellegű döntés a képviselő-testület
kezében volt. A jövőbeni döntésekről semmit sem fog tudni a testület. Megjegyezte,
hogy jobb lett volna tiszta lapokkal játszani, úgy is megszavazták volna a kérést, mert
amit oda kell adni, azt oda kell adni. A határozati javaslatot a maga részéről
megszavazza, az alapelvek pedig nem vitathatóak. Javasolta, hogy a képviselő-testület
évente egyszer kapjon tájékoztatást.
Bódi Judit képviselő asszony nem értett azzal egyet, hogy a Holding Zrt. nem ért rá
idehozni ezt a szabályzatot. Mindent meg kell csinálni határidőben, akár pozitívan akár
negatívan érinti. Az is igaz, hogy nem vezérigazgató úrnak kellett megcsinálni, hanem
nekünk. Az, hogy kinek milyen javadalmazása lesz, arról nem nekünk kell döntenünk,
nekünk csak a kereteket kell felállítani. A maga részéről megszavazza a határozati
javaslatot.
Ötvös Attila képviselő úr egyetértett Bódi Judit képviselő asszony hozzászólásával,
ez valóban egy keretrendszer, amely megfogalmazza az elveket, a maximumok vannak
meghatározva. A tisztánlátással kapcsolatban elmondta, hogy a Holding Zrt. valóban a
testülethez tartozik, a cégek pedig a Holdinghoz. Azt is tudjuk, hogy mindig minden
esetben megkapjuk a Holding és tagvállalatai beszámolóit, üzleti terveit, mérleg
jóváhagyását, stb. amikor az esedékes, annak ellenére, hogy a tagvállalatok nem
tartoznak közvetlenül a testülethez.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy meglátása szerint
a képviselők egyetértenek az előterjesztéssel. Javasolta a képviselőknek, hogy akit
valamilyen adat érdekel, az kérjen tájékoztatást a Felügyelő Bizottságtól. Hozzá kell
tenni, hogy egy veszteséges cégnél valóban nem korrekt jutalomról beszélni, de ezt a
helyzetet nem a Zrt. hozta létre, idézte elő, hanem próbálja megoldani azt az
önkormányzat segítségével. Megítélése szerint a város lakossága még soha nem volt
ennyire tájékozott a Zrt. helyzetével. Az itt lévő vezetők és dolgozók sokat dolgoztak
azon, hogy a válsághelyzetből kikerüljenek.
Dr. Kiss Imre jegyző úr a kiküldött szabályzattal kapcsolatban a következő módosítás
elfogadását kérte a képviselő-testülettől. A II. Általános szabályok 1. a) pont a
következőképpen szóljon: „A Holdingnál a munkáltatói jogokat a vezérigazgató
esetében (munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, és kártérítési eljárás
indítása kivételével) az Alapító hatáskörében Hajdúnánás város polgármestere
gyakorolja.”
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról - figyelembe véve a Dr. Kiss Imre jegyző úr által ismertetett módosítást is.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Holding Zrt. és tagvállalatai javadalmazási
szabályzatának jóváhagyásáról készült előerjesztés határozati javaslatát - az elhangzott
módosítással együtt - 8 igen szavazattal, l tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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4/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt. a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján elkészített javadalmazási
szabályzatát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. január 31.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr távozott.)
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítását jogszabályváltozások és szervezeti
átalakítások indokolják. A működési tapasztalatok átvezetésén túl kialakításra kerül a
Vagyoncsoport és a Hajdúnánás Városi Rendészet, mely a közterület-felügyelőket és a
mezőőröket vonja egy irányítás alá.
Pontosításra szorul, hogy Dr. Juhász Endre alpolgármester ügyfélfogadása, mely keddi
napon van.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy Török Róbert, a Mezei Őrszolgálat vezetője
lemondott a vezetői tisztségéről, mezőőr szeretne maradni. Elmondta, hogy Török
Róbert egy nehéz időszakban kezdte a szolgálatot, munkáját köszöni és reméli, hogy
mezőőrként továbbra is hasznos tagja marad a szolgálatnak.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjairól.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására készült előterjesztés határozati javaslatának
I. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására készült előterjesztés határozati javaslatának
II. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
5/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
1./Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a 2./ pontban
foglaltak kivételével- 2017. február 1-i hatállyal az előterjesztés melléklete
szerint elfogadja.
2./Az SZMSZ II./A. A Hivatal belső szervezeti felépítése fejezetében szereplő
létszámtábla, és a Mezei Őrszolgálatra vonatkozó módosítás, valamint a II./B. A
belső szervezeti egységek főbb feladatai fejezet 1.7. pont módosítása 2017.
március 1-jén lép hatályba.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltaknak a Hivatal dolgozói általi megismertetéséről,
valamint a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 1. pontban foglaltakra - 2017. január 31.
2. pontban foglaltakra - 2017. február 28.
6/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Város Mezei
Őrszolgálatát 2017. február 28 napjával megszünteti.
Felkéri a polgármestert, hogy az Őrszolgálat megszüntetésével kapcsolatos
feladatokat lássa el.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2017. február 28.

7/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatalon belül, annak belső szervezeti egységeként önkormányzati
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rendészeti szerv létrehozását határozza el Hajdúnánás Városi Rendészet
elnevezéssel 2017. március 1. napjával.
A Hajdúnánás Városi Rendészet tagjai a közterület-felügyelők és a mezőőrök.
Erre tekintettel a testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 9
fővel a 031060 – Bűnmegelőzés Kormányzati funkción megemeli, míg ugyanezen a
Kormányzati funkción az önkormányzati létszámot 9 fővel lecsökkenti.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy Hajdúnánás Városi Rendészet létrehozása érdekében
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2017. február 28.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Mezei Őrszolgálat megszüntetése és a
Hajdúnánás Városi Rendészet létrehozása kapcsán felmerülő munkáltatói
intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester és Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2017. február 28.
8/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
A Képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Rendészet létrehozására tekintettel
elhatározza az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hajdúnánás Városi Rendészet
létrehozására tekintettel végezze el az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát és
a szükséges módosításokat készítse elő elfogadásra.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2017. február 28.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment, így a testület 8 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Városi
Rendelőintézet alapító okiratának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi kiegészítéssel; az Egészségügyi és
Szociális Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Városi
Rendelőintézet 2017. január 1-jétől, Hajdúnánás közigazgatási területén megkezdte az
otthoni szakápolási tevékenység ellátását. Ezt a feladatot az intézet alapító okirata nem
tartalmazza, ezért azzal ki kell egészíteni azt.
A Városi Rendelőintézet korábbi alapító okirata nem tartalmazta a “041233 Hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkciót. Mivel az intézetben
közfoglalkoztatottak is dolgoznak, ezért az arra vonatkozó kormányzati funkciót fel
kell venni a Módosító Okirat 2. pontjába és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat 4.4. alpontjába.
Elmondta még, hogy a Magyar Államkincstár jelezte felénk, hogy az intézmény
elnevezése nem elfogadható, hiszen városi rendelőintézet sok van. Kezdeményezte a
testület felé, hogy kérdezzük meg a város lakosságát, hogy kiről lehetne elnevezni az
intézményt és az előterjesztést már esetleg a februári ülésre be is tudnánk hozni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Városi Rendelőintézet alapító okiratának módosítására készült
előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
9/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Rendelőintézet (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 4. pontja – mely a módosított okirat 4. alcíme 4.5. pontja
alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
az egészségügyi alapellátások vonatkozásában: Hajdúnánás város közigazgatási
területe,
az egészségügyi szakellátások vonatkozásában: Hajdúnánás és Hajdúdorog városok
közigazgatási területe.”
2. Az alapító okirat 6. pontja - mely a módosított okirat 4. alcíme 4.1, 4.2, 4.3. és
4.4. pontjai alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A lakosság gyógyító-megelőző alap- és
szakellátása, foglalkozás-egészségügyi alapellátás az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény alapján.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
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1

szakágazat száma
862200

szakágazat megnevezése
Szakorvosi járóbeteg-ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Betegek vizsgálata, ellátása,
beutalása, járóbetegek szakorvosi gondozása, fogorvosi ellátás, fekvőbeteggyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni ápolás és gondozás, laboratóriumi
vizsgálatok, munkahelyi egészségvédelem, védőnői gondozás, iskolaegészségügyi ellátás
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkció megnevezése
kormányzati
funkciószám
041233
Hosszabb időtartamú
1
közfoglalkoztatás
2
3
4

072111
072112
072210

Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Járóbetegek gyógyító szakellátása

5
6
7

072230
072311
072410

Járóbetegek gyógyító gondozása
Fogorvosi alapellátás
Otthoni (egészségügyi) szakápolás

072420

Egészségügyi laboratóriumi
szolgáltatások

072430

Képalkotó diagnosztikai
szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
Foglalkozás-egészségügyi
alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi
gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás

8
9
10
11
12
13

072450
074011
074031
074032

3. Az alapító okirat 7. pontja – mely a módosított okirat 2. alcíme 2.1. pontja
alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980.02.01.”
4. Az alapító okirat 8. pontja – mely a módosított okirat 2. alcíme 2.2. pontja és
alpontjai alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
2.2.1. megnevezése: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.”
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5. Az alapító okirat 12. pontja - mely a módosított okirat 5. alcíme 5.1. pontja
alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv
vezetője az intézetvezető, akit Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete határozott időre, 5 évre bíz meg nyilvános pályázat útján. Az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”
6. Az alapító okirat 14. pontja - mely a módosított okirat 5. alcíme 5.2. pontja
alatt szerepel - helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti
jogviszony
munkaviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

7. Az alapító okirat 5., 11., 13., 15., 16., 17. pontja elhagyásra kerül.
8. Az alapító okirat a következő új számozás szerinti 2.3. ponttal egészül ki:
„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Városi Tüdőgondozó Intézet

4080 Hajdúnánás, Tulipán utca
35.”

9. Az alapító okirat záradéka helyébe a következő záró rendelkezés lép:
„Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. március 28. napján kelt
alapító okiratot visszavonom.”
Jelen módosító okiratot törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
A Képviselő-testület az alapító okiratot módosításokkal egységes szerkezetben a
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó feladatok ellátására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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(Az ülésről Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető asszony távozott.)
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés egészségügyi
feladat-ellátási szerződésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Városi
Rendelőintézet jelezte, hogy közreműködői szerződést kívánnak kötni az UROFOR
Bt-vel, melynek okán a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése vált
szükségessé. Javaslom továbbá Dr. Marosi Csabával, a III. számú házi gyermekorvosi
körzet működtetésére egy új, egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötését.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy miért csak most kerül a kérelemre
készült előterjesztés a testület elé.
Dr. Kiss Imre jegyző úr válaszába elmondta, hogy a testület ebben a hónapban több
egészségügyi tárgyú előterjesztést tárgyalt meg. Amikor a társaságtól a kérelem
megérkezett, egyeztetések történtek, illetve a Kormányhivatal részéről is voltak
szakmai észrevételek. Ezek után un. egészségügyi csomagként készítettük elő az
előterjesztéseket, természetesen a társasággal ez egyeztetésre került, problémát
részükről ez nem okozott.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 9 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ebben az esetben egy 2000.
szeptember 18-i szerződésnek a törléséről van szó. Amikor egy 16 éves szerződés
megszüntetéséről van szó, akkor ez az egy hónap nem számottevő. Kiegészítésként
mondta még el, hogy a felülvizsgálat során derült ki, hogy ennek a társaságnak két
szerződése volt, amelynek a rendezése ez ügy kapcsán megtörtént.
Dr. Éles András képviselő úr továbbra is azt ismételte, hogy 2 hónap és 15 nap
múlva került a testület elé a kérelem. Ha az önkormányzat kardoskodik az emberekkel,
kardoskodjon magával is.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjairól.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az egészségügyi feladat-ellátási szerződésekről szóló előterjesztés
határozati javaslatának I. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselő-testület az egészségügyi feladat-ellátási szerződésekről szóló előterjesztés
határozati javaslatának II. pontját 9 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
10/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
144/2016. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat táblázatának 7. pontját
hatályon kívül helyezi.
Dönt arról, hogy az UROFOR Bt. (4033 Debrecen, Köleséri Sámuel u. 23.)
egészségügyi szolgáltatóval az urológia szakrendelés biztosítására vonatkozó
2000. szeptember 18-án megkötött, 5809-5/2000. számú vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi 2017. február 28.
napjával.
Felhatalmazza a polgármestert a közös megegyezéssel történő megszüntetésről
szóló megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy a határozatból adódó
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28.
11/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 306/2015.
(IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alábbi rendelkezését hatályon kívül
helyezi:
„2.

„Aesculapius -94” Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 69.)
Dr. Marosi Csaba
III. sz. gyermekorvosi körzet”

Dönt arról, hogy hogy az „Aesculapius -94” Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt.
69.) egészségügyi szolgáltatóval a III. számú házi gyermekorvosi körzet
működtetésére az előterjesztés melléklete szerinti egészségügyi feladat-ellátási
szerződéseket
köt
2017. március 1-jei hatállyal.
Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi feladat-ellátási szerződés aláírására,
valamint felkéri, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás-FolyásTiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás további
működéséhez szükséges döntésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület 2016-ban
több döntést is hozott a Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás megszüntetése és az általa fenntartott
intézmény önkormányzati fenntartásba vétele tárgyában.
Jogszabályváltozás miatt okafogyottá vált a társulás megszüntetése és az intézmény
fenntartóváltása, ezért az e tárgyban hozott határozataink hatályon kívül helyezése
szükséges.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás további működéséhez szükséges döntésekről
készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
12/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
- a Hajdúnánás-Folyás-Tiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti
Önkormányzati Társulás megszüntetéséről szóló 283/2016. (X. 27.) számú
- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) intézmény fenntartói jogának átvételéről
284/2016. (X. 27.) számú
- a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.) intézmény alapító okiratáról szóló 324/2016. XI.
24.) számú
- a Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos községek önkormányzataival kötendő
feladatellátási szerződésről szóló 323/2016. (XI. 24.) számú
Képviselő-testületi Határozatokat hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő: Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala által kijelölt felvételi
körzetek tervezetéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és
Szociális Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében javasolta, hogy a megküldött
javaslattól eltérően továbbra is tartsa fenn a 312/2016. (XI. 24.) számú Határozatában
foglaltakat, vagyis, hogy a Bocskai Iskola felvételi körzete Hajdúnánás város
közigazgatási területében legyen megállapítva, az egyes telephelyek ne legyenek
nevesítve külön-külön a hozzájuk rendelt utcajegyzékkel.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony bővebb felvilágosítást kért az előterjesztéssel
kapcsolatban.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy tudomása szerint módosultak a
Kormányhivatalok hatáskörei és mostantól a megyeszékhely szerint Járási
Kormányhivatalok foglalkoznak ezzel az üggyel és most ők ismételten megkérdezték
azt, amit néhány hónappal ezelőtt a Kormányhivatal már megkérdezett. Most az akkori
döntésünket kell megerősíteni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
által kijelölt felvételi körzetek tervezetéről készült előterjesztés határozati javaslatát
9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
13/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
1./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) 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.
2./ Amennyiben a képviselő-testület 1./ pontban foglalt javaslatát a Debreceni Járási
Hivatal nem fogadja el, a képviselő-testület javasolja, hogy a Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4080 Hajdúnánás, Baross utca
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11/A. szám alatti telephelyének címe kerüljön javításra 4080 Hajdúnánás,
Magyar utca 104. számra, valamit e telephelyhez javasolja besorolni az
utcajegyzékben nem szereplő Hegedűs Loránt utcát.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatalának (4024 Debrecen, Piac utca 42-48. szám) értesítéséről
gondoskodjon.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés „A
versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő általános és középiskolai tanulók
elismeréséről” szóló Jutalmazási Szabályzat elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az intézmények által
megküldött javaslatok, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság többszöri
tárgyalása során megfogalmazott javaslatok alapján elkészítésre került a Jutalmazási
Szabályzat tervezete.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megerősítette, hogy beérkezett javaslatok
figyelembe vételével készült el a szabályzat.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy ez a téma már közel másfél éve
formálódik, de még mindig nem elégedett az abban foglaltakkal. Érzése szerint mind a
gyerekek, mind a pedagógusok többet érdemelnek. Nem értett egyet a fürdő belépő
jutalomként való adásáról, valamint a pedagógusok részére a meghatározott
rendezvényre való belépő biztosításával. Meglátása szerint több pénzt kellene
biztosítani a jutalmazásra, a kategorizálást egyébként jónak tartotta. Megjegyezte,
hogy Bocskai Koronát is lehetne adományozni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy mindenkinek volt lehetősége
javaslatot tenni a szabályzathoz. E témában az illetékeseket kérdeztük meg az
intézményeket, az intézményvezetőket, akik felvetették, hogy nem lehet az egyes
teljesítményeket összemérni és ez sok feszültséget okozott. Meglátása szerint nem a
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pénzügyi elismerésre helyezte a hangsúlyt, hanem a közösségre, hiszen van benne
buszkirándulás, stb. Az anyag kellőképpen elő van készítve, ha ez a javaslat a maga
részéről elfogadja a bizottság által összeállított anyagot.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a halottak alapján megállapította, hogy
képviselő úr nem elégedett azzal, ahogyan jutalmazunk, viszont a szabályzat maga
minőségileg jobb lett. A korábbiakban minden a pedagógusok által felvetett problémát
kezeli, kategorizáltunk, elválasztottuk a versenyeket, tisztáztuk a versenyek
fogalomrendszerét. Nem kellően elégedett ő sem a pénzkerettel. Azt viszont a
továbbiakban is kérte, hogy a felkészítő pedagógus legalább egy oklevelet kapjon és
hangozzon el a neve.
Bódi Judit képviselő asszony egyetértett azzal, hogy ebben a körben érintetteket
kérdeztük meg. Megkérdezte, hogy két dologként kell-e kezelni a keretösszeget, illetve
van egy csomag, amely az összes többiről - fürdő belépő, buszos kirándulás - szól,
mert ennek is van költsége. Ez a két költségcsoport fogja-e képezni azt a keretet,
amelyet a költségvetésben meghatározunk vagy hogyan lesz ennek a forrása.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, a szakmai bizottság elveket
határozott meg, azt, hogy a képviselő-testület milyen forrást ad erre, arról nem
gondolkodott a bizottság, a pénzügyi keretet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságtól
várják. A szabályzatnak a pénzügyi rész nem volt része.
Tóth Imre képviselő úr véleménye szerint mindenki azt szeretné, hogy azok, akik
minőségi munkát végeznek, azok a legmagasabb szintű jutalomban részesüljenek. A
jutalmazási keret viszont korlátozott, ezt mindig a költségvetés szabta meg. Ez a
szabályzat egyfajta lehetőséget, illetve szabadabb mozgásteret ad a bizottságnak.
A szabályzat szövegezése szerint „a jutalmazásra fordítható összeget a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja az önkormányzat éves
költségvetése terhére” részt úgy értelmezi, hogy minden olyan jutalmazási formát
- pénzjutalom, csoportos utaztatás, fürdő belépő - ami ebben a szabályzatban előfordul,
azokat ebből a keretből kell a bizottságnak kigazdálkodnia.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy Hajdúnánáson az iskolák száma nem
nőtt, a versenyekből pedig évről-évre több lett. Amikor ezt a díjazást megalkották,
valóban a legjobbakat akarták díjazni. Meglátása szerint az évek során leértékelődtek
az elismerések. Igazából több pénzt szeretne látni ebben a rendszerben.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megállapította, hogy a szabályzat a
keretösszeget nem tartalmazza, a költségvetés tervezésénél kell arra majd gondolni,
hogy több összeget tervezzük bele, mint az előző években. A bizottság valóban tágabb
teret kapott és különfélébb jutalmazási módot nyitott meg. Pénzről jelenleg nincs szó,
arról majd a költségvetésnél kell gondoskodnunk.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony szerint is a szakmai részről kell, hogy
beszéljünk. Számára sokkal könnyebben kezelhető, kategorizált ez a szabályzat, mint a
korábbi. Fontos, hogy a bizottság keretösszeget kap és az abban illetékes bizottság
dönt erről.
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Szabóné Marth Éva képviselő asszony véleménye szerint amennyiben lehetséges és
van rá lehetőség, illetve lesz rá pénzügyi fedezet, nagyobb keret, akkor javasolta, hogy
kerüljön bele a pedagógusok elismerése is.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ő csak a technikai kivitelezésre volt
kíváncsi, de meglátása szerint jó, hogy előjöttek az elhangzott kérdések, illetve a
pénzügyi fedezet kérdése. Véleménye volt, hogy ezt a jutalmazási formát hagyjuk meg
a diákoknak, a pedagógusokat tudjuk másképp is jutalmazni, viszont az oklevél
adásával egyetértett.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint feltételes módon belekerülhet az, hiszen
lehet egy olyan kiugró teljesítmény, amely egy pedagógus nevéhez kapcsolódik és
kivételes esetben ő kaphasson pénzjutalmat a bizottság döntése alapján és ez ne
függjön az aktuális pénzkerettől. Ne zárjuk ki ezt a lehetőséget.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy meglátása szerint
egyetértünk a koncepció elkészültével, sok ember készítette, sok munka van benne. A
maga részéről elfogadta, hogy nem zárjuk ki a pedagógusok pénzbeli jutalmazását,
viszont nem ez a cél. Azt nem tartotta problémának, hogy nem csak pénzbeli
jutalmazásról van szó, hiszen a jutalmazásnak sok más formája van. Megköszönte
mindenki munkáját. Jelezte, hogy Bódi Judit képviselő asszony ügyrendi kérdésben
kér szót.
Bódi Judit képviselő asszony javasolta, hogy a 4. pont d) részénél, ahol össze van
foglalva, hogy szóljon így a bekezdés: A MOISB jogosult minden évben javaslatot
tenni a versenyek résztvevői számára kirándulással, vagy 5 alkalmas fürdőbérlettel,
kulturális programmal való vagy pénzbeli jutalmazására.
Szólláth Tibor polgármester úr mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés,
észrevétel, megjegyzés nem volt szavazást rendelt el- az elhangzott módosításokkal
együtt - az előterjesztés határozati javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület „A versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő általános és
középiskolai tanulók elismeréséről” szóló Jutalmazási Szabályzat elfogadásáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott módosításokkal együtt - 9 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
14/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
374/2009. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozatát és az azzal elfogadott „A
versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi
elismeréséről” szóló Jutalmazási Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
Felelős: Határidő: -
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15/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A versenyeken,
pályázatokon sikeresen szereplő általános és középiskolai tanulók elismeréséről”
szóló Jutalmazási Szabályzatot az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az érintett köznevelési
intézmények vezetőjét értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. január 27.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy törvényi kötelező
feladatát teljesíti a testület, amikor áttekinti az Önkormányzat és a Hajdúnánási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást. A két fél
által rögzített feltételekben és jogszabályi környezetben változás nem következett be,
így a megállapodás módosítása nem szükséges.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
16/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének
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végrehajtására kötött együttműködési megállapodást
megállapította, hogy azt módosítani nem szükséges.

felülvizsgálta

és

Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám) elnökének, valamint a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatalnak az értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 15. - értesítésre
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI
közmeghallgatás meghirdetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében javasolta, hogy a közmeghallgatásra
2017. február 8-án (szerdán) du. 17.00 órai kezdettel a Kéky Lajos Városi Művelődési
Központ Színháztermében kerüljön sor.
Egyben javasolta, hogy a közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjét is válassza most
meg a testület.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy elvállalja a
jegyzőkönyv-hitelesítői feladat ellátását.)
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr először szavazást rendelt el a jegyzőkönyv-hitelesítő
személyéről, majd az előterjesztés határozati javaslatáról.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint a közmeghallgatási
jegyzőkönyv-hitelesítőjét 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) - külön
határozat nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a közmeghallgatás meghirdetéséről szóló előterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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17/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a város
2016. évi költségvetési tervezetének lakossági megismertetésére 2017. február 8-án
(szerdán)
du. 17.00 órai kezdettel a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Színháztermében
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és
témájának a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7)
bekezdésben meghatározott módon történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. január 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésre Buczkó József képviselő úr visszaérkezett, így a testület 10 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a törvényi és
kormányrendeleti
szabályozás
az
önkormányzatok
szakrendszereinek
egységesítésével, a „felhő alapú” webes technológiának az országos kiterjesztését
célozza úgy, hogy kötelezővé teszi az önkormányzatok, közös hivatalok számára a
csatlakozást a központi ASP informatikai rendszerhez.
A csatlakozási háttér biztosítására megjelent 100% támogatási intenzitású felhívás
alapján kíván a Közös Hivatal pályázatot benyújtani, melyhez a tagönkormányzatok
testületeinek felhatalmazása szükséges.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy ha kötelező az önkormányzatok
számára, önerő nem szükséges hozzá és csak azért, mert pályázat ezért köteles a
testület döntést hozni.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mikor kell a testületnek a
pályázatokról dönteni, mert egy korábbi döntésünkkel kapcsolatban most
ellentmondást érez. Kell-e arról is döntenünk, ha nem kell önerő.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy az önkormányzatnak van
egy szabályzata, amely pontosan megmondja, hogy mikor miről kell döntenünk.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a pályázatban kötelezően elvárt feltétel, a
100 %-os finanszírozás ellenére, hogy az önkormányzatok testületeinek döntése
mellette legyen a beadott pályázatnak.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy megértette a választ, de neki az okoz
problémát, hogy vannak olyan pályázatok, amelyekhez nem kell önerő, de döntéseket
lehet, hogy a jövőben kell hoznunk hozzá és annak lehet, hogy ára lesz.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Bódi Judit képviselő asszony ügyrendi
kérdésben kér szót.
Bódi Judit képviselő asszony kérte, hogy szavazzon a testület az előterjesztés
határozati javaslatáról.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el Bódi Judit képviselő asszony
ügyrendi javaslatáról, mely szerint szavazzon a testület az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint a képviselő-testület
szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról 7 igen szavazattal, 3 képviselő
(Buczkó József, Papp Gáborné, Dr. Éles András ) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatal nélkül - elfogadta.
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatának I., majd II. pontjáról.
(A szavazásokban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat
benyújtására készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen szavazattal,
1 képviselő (Papp Gáborné) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázat
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benyújtására készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen szavazattal,
1 képviselő (Papp Gáborné) nem vett részt a szavazásban elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
18/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal székhely település önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú,
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
A pályázat tervezett összköltségvetése bruttó: 9.000.000,- Ft
Támogatás mértéke:
9.000.000,- Ft
Önerő igény:
0,- Ft
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges
nyilatkozatok aláírására, további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28.
19/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az
önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi
CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az
önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget
tehessen, felhatalmazza Hajdúnánás település, mint a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal tagja nevében és javára.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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(Papp Gáborné képviselő asszony távozott az ülésről, így a testület 9 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és a Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a VP6-7.2.17.4.1.2-16 számú felhívás alapján pályázatot kívánunk benyújtani két célterületre az
alábbiak szerint:
1. célterület: külterületi helyi közutak mechanikai stabilizálása, fejlesztése
szélesítéssel, alépítményének és szilárd burkolatának kialakításával maximum 100
millió Ft támogatással
2. célterület: Szükséges erő- és munkagépek beszerzése maximum 10 millió Ft
támogatással. Mindkét célterületen a saját erő igény 15%.
Korábban tárgyalta a testület ezt a koncepciót, most a helyrajzi számok pontosítása
miatt kellett újra visszahozni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a gazdák képviselőivel sikerült-e
egyeztetni, van-e egyetértés. Megjegyezte, hogy most már úgy látja, hogy az
önkormányzat a külterületi utakat is olyan fontosnak tekintik, mint a belterületi utakat.
Megkérdezte, hogy ez a javaslat mennyire van összhangban a települési adó
bevezetésével a külterületi utak felújítására tett ígéret meghatározott összegével, illetve
tudja-e valaki, hogy mikor volt legutoljára a városban szilárd útburkolatfedés.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy 2013-ban a
belterületeken 70 millió Ft-os közfoglalkoztatási programunk volt, 2014-ben 53 millió
Ft-os, 2015-ben 56 millió Ft, a mezőgazdasági földutak karbantartására 100 millió
Ft-os közfoglalkoztatási programunk volt 2012-ban, 2013-ban 41 millió Ft, 2014-ben
pedig 16 millió Ft ez az összeg. A belterületeken az elvégzett közútfejlesztések során a
nagykörút felújítása történt meg, az Ady Endre körút pedig teljes körűen felújításra
került, illetve a Fürdő utcát is meg kell említeni. Mindenki által tudott, hogy amikor a
90-es években megtörténtek az utak aszfaltozása a szakemberek elmondása szerint a
kopóréteg nem került rá, mert túl drága lett volna, így valóban egyszerre mennek
tönkre az utak, mivel a kihordási idő10 év. A teljes felújítás több tízmilliárdos költség
lenne, amihez viszont pályázati lehetőség kellene. Ami most nagyon sürgős azt a
közfoglalkozatás keretein belül megpróbálják megoldani. A külterület
elhanyagoltságáról sem beszélhetünk már, hiszen mind a gazdák, mind a környező
települések felzárkóztak hozzánk, ebben nagy szerepe volt a Mezei Őrszolgálat
létrehozásának. A tavalyi évben sikerült azokat az utakat kimérnünk, amelyek fő
gyűjtő utak lehetnek, bízunk abban, hogy erre is lesz pályázat. Elmondta még, hogy a
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földtulajdonosi közösséggel egyeztetés nem volt, a hivatal segítségével próbálták
megtalálni azokat az utakat, amelyek nagyban érintettek lehetnek. A továbbiakban a
rendelkezésünkre álló gépi eszközökről adott tájékoztatást.
Az települési adóval kapcsolatban elmondta, hogy 30 %-nyi fejlesztést minden évben
rá tudunk szánni a dűlőutakra, ez 9 millió Ft, ezt elvégezzük, mely alapján jelentős
javulás tapasztalható az utak és az árok kérdésében. Ahol lehet mezővédő erdősáv
fasort kívánnak kialakítani fásítási program keretében.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy ehhez az előterjesztéshez nem
tartozik hozzá a Mezei Őrszolgálat, illetve a nagykörút. Ellentmondást érez a
tekintetben, hogy egyrészről a települési adó bevezetésről beszélünk, másrészt pedig
elmondásra kerül, hogy nem is a hajdúnánási embereké a nánási határ, nagyon sok a
budapesti és ezeknek az embereknek a földjeinek az értékék növeljük ezzel a
beruházással. Elmondta még, hogy 2006. évben csak a szennyvízhálózattal érintett
utaknak a hálózat által tönkretett részét kellett volna helyreállítani, ezzel szemben az
önkormányzat a saját költségvetéséből döntött az utak teljes burkolat aszfaltozásáról.
Most pedig a pályázati lehetőségeket keressük ebben a témában.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint nincs ellentmondás, hiszen az
önkormányzatnak a fennhatósága és a kötelezettségei nemcsak a városközpontra,
hanem az egész városra kiterjednek.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta azzal, hogy az utakat rendbe tesszük, nem a
földtulajdonosoknak a dolgát könnyítjük meg, hanem azokét, akik használják a földet,
azok között pedig kevés budapesti van.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” pályázat benyújtására készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen
szavazattal, l tartózkodással (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
20/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
286/2016. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül
helyezi.
2. „Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Kormány által a Partnerségi Megállapodásban célul tűzött, a
vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése, az alapvető
szolgáltatások elérhetőségének javítása, és a földrajzi mobilitás elősegítése
elérése érdekében kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi
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közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című
pályázati felhívásra az alábbiak szerint:
Pályázat: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Maximális
Maximális
bruttó
Célterület
támogatás
összköltség
85% [Ft]
[Ft]
1.célterület
Érintett ingatlanok:
117.647.058
100.000.000
Hrsz: 0047; 0361;
0347
2.célterület
11.764.706
10.000.000
A

Összesen:

129.411.764

110.000.000

Maximális
önrész
15%
[Ft]
17.647.058
1.764.706
19.411.764

A pályázat tervezett összköltségvetése maximális 129.411.764,- Ft, melyből a
pályázathoz biztosítandó önrész összege 19.411.764,- Ft.
Előkészítés (geodéziai felmérés), pályázatban el nem számolható költsége:
500.000,- Ft
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önrész és előkészítés
összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a
szükséges nyilatkozatok aláírására, további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 5.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. em. 15/b.)
kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottság;
Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr e napirendi pont tárgyalásánál köszöntötte Cseh
Józsefet, a Kft. képviselőjét. Összegzésében elmondta, hogy két hajdúnánási és egy
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hajdúdorogi fiatal által alapított társaság újrahasznosított hulladékból állít elő térkövet,
amely napelem segítségével képes áramot termelni, a fiatalok ezen tevékenységükhöz
kérik most szülővárosuk támogatását.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr örömét fejezte ki, hogy a Városfejlesztési Bizottság is
megtárgyalta ezt a napirendi pontot, amely igazán hajdúnánási. A fiatalok olyan
találmánnyal és gondolatsorral álltak elő, a melyre odafigyel a világ. Külön öröm
számára, hogy nem a nagyvilágban keresnek helyet a találmányuknak, hanem a
szülővárosukban.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérte Cseh Józsefet, hogy néhány szóban
ismertesse a vállalkozást, vázolja az elképzeléseket és azt, hogy milyen segítséget
kérnek a városról
Cseh József kérelmező, Kft. képviselője köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd
rövid tájékoztatót tartott a Kft-ről, illetve a jövőbeni elképzelésükről.
Szólláth Tibor polgármester úr is örömét fejezte ki az iránt, hogy itt vannak ezek a
fiatalok itt tanultak, továbbtanultak, majd elmentek a világba, sikeresek és haza
akarnak jönni. Bízik abban, hogy ez egy sikertörténet és itt lesz a folytatása.
Elmondta, hogy közösen már megtekintették a Mártírok úti ingatlant, amely
alkalmasnak látszik a tevékenység megkezdéséhez, folytatásához. Fontos kapcsolódási
pont lehet ez esetben is a Debreceni Egyetemmel való együttműködés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a felvett kérdéseire a bizottsági ülésen
választ kapott. Elmondta, hogy a városi hulladék fogalom alatt most egy zárt
konténerben érkező anyagot kell érteni. Sok mindenre kiterjedő vizsgálat fogja majd
megelőzni a működés megadását, megkezdését, de ez is véghezvihető. A maga
részéről fontosnak tartotta megemlíteni Cseh József neve mellett Ilyés Miklós és
Sziszák Imre nevét is. Jókor jó helyen voltak a jól gondolkodó fiatalok és a város.
Elismerését fejezte ki azért, hogy a városba jönnek annak ellenére, hogy kaptak más
ajánlatot is. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a város két autópálya közelében van és ez
sok mindenre ad lehetőséget.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony mélyen megtisztelőnek találta, hogy a
fiatalok hazajönnek, nagyon várja a gyártás elindítását. Örül annak, hogy a város
vezetésével részese lehet ennek a szerencsés találkozásnak.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest,
Wesselényi u. 4. 3. em. 15/b.) kérelméről készült előterjesztés határozati javaslatát
9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
21/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Innovatív
Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. em. 15/b.) kérelmét
megismerve úgy határoz, hogy együtt kíván működni a társasággal, és
lehetőségeihez mérten támogatni kívánja annak tevékenységét.
Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 14.
szám alatti ingatlan társaság általi hasznosításának lehetőségét, feltételeit, majd az
Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. em. 15/b.)
tájékoztatásáról gondoskodjon, valamint a jövőbeni együttműködés keretein belül
szükséges döntéseket terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Cseh József, a Kft képviselője távozott.)
(Az ülésről Szabóné Marth Éva képviselő asszony távozott, így a testület 8 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Szent
Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26. szám)
kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális Bizottság
és a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Szent Lukács
Görögkatolikus Szeretetszolgálat két éve bérli az önkormányzati tulajdonú Perczel u.
12. szám alatti volt óvoda épületét, kérelmük ezen szerződés meghosszabbítására
irányul.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
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(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 26. szám) kérelméről készült előterjesztés határozati
javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
22/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Szent
Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
szám) a 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám alatti ingatlan vonatkozásában
létrejött bérleti szerződést 5 évvel meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a bérleti szerződés hosszabbításának aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. január 31.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a „Régi
Felső Temető” kovácsoltvas sírkerítéseinek értékmentéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a hajdúnánási
köztemető II. és III. parcellájában található, a XIX. század végén és a XX. század
elején készült, elhagyatott míves kovácsoltvas sírkerítések állapota napjainkra
jelentősen leamortizálódott, és mennyiségük is jelentősen lecsökkent. Tekintettel arra,
hogy ezek az alkotások a XX. század elején élt kovácsmesterek alkotásai, célszerű
lenne a maradék megmentése a végső pusztulástól. Felújításukat követően ezekkel az
iparművészeti
vasműves
alkotásokkal
emléket
állíthatnánk
jeles
kovácsmesterelődeinknek a temetőben, a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán, és a
református templom vaskerítés talapzatán.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
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(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Régi Felső Temető” kovácsoltvas sírkerítéseinek
értékmentéséről készült előterjesztés határozati javaslatát 7 igen, 1 nem (Dr. Éles
András) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
23/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a hajdúnánási
köztemető (hrsz. 2365) területén, a II. és III. parcellában lévő kerítéselemek
összegyűjtését, felújítását közterületeken történő elhelyezését.
A képviselő-testület az összegyűjtött kerítéselemek felújítási munkálataihoz
szükséges kiadásokra 1.479.500,- Ft keretösszeget biztosít, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint intézkedjen a keretösszeg Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe való betervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 10. – a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. értesítésére
2017. február 15. – költségvetésbe való betervezésre
2017. december 31. – egyéb szükséges intézkedések megtételére

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés termőföldfelajánlás elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Molnár Erika,
kiskunfélegyházi lakos kereste fel önkormányzatunkat azzal, hogy a Hajdúnánáson
fekvő osztatlan közös tulajdonban lévő, tulajdonát képező ingatlanrészt
önkormányzatunknak ajándékozná.
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
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a termőföld-felajánlás elfogadásáról készült előterjesztés
határozati javaslatát 7 igen szavazattal, 1 képviselő (Buczkó József) nem vett részt a
szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
24/2017. (I. 26.) 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. § alapján úgy határoz, hogy köszönettel elfogadja a
Molnár Erika 6100 Kiskunfélegyháza, Platán u. 7. II/8. szám alatti lakos által
felajánlott, hajdúnánási 0954/9 helyrajzi számú rét művelési ágú 28,1718 ha
alapterületű ingatlan 36/210711 tulajdoni hányadát.
A képviselő-testület az ajándékozás tárgyát képező ingatlanrészt az önkormányzat
üzleti vagyonába sorolja be.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az ajándékozási szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanrész elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. kereste fel önkormányzatunkat azzal, hogy a Fürdő utcán lévő, a
vízműtelep részét képező ingatlan egy része az állam tulajdonában van, és mivel a
víziközmű-feladat az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, térítésmentesen
átadnák a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanrészt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Dr. Éles András képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy a víziközmű-feladat
ellátással kapcsolatban van még egy rendezetlen tétel a Kazinczy utca és Bocskai utca
által határolt terület. Ennek a területnek is a tulajdoni helyzetét is rendezni kellene.
Kérte, hogy ennek az ingatlannak a megszerzésével kapcsolatban is készüljön
előterjesztés április hónapban.
Szólláth Tibor polgármester úr egyetértett azzal, hogy ezt a területet is szerezzük
meg, de erre határidőt nem adna. Foglalkozunk ezzel az üggyel és elmondta, hogy a
februári Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésére ezzel kapcsolatban készül egy
tájékoztató arról, hogy hogyan áll a tárgyalás és mi lehet a kivezető út.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanrész elfogadásáról
készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
25/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy
térítésmentesen át kívánja venni a Magyar Állam tulajdonában álló hajdúnánási
5382/2 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 18. szám alatti
kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű 1060 m2 alapterületű ingatlan
105/10000 tulajdoni hányadát, valamint az ahhoz kapcsolódó víziközmű ingó
vagyonelemeket.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a nyilatkozat, majd a térítésmentes átvételről szóló
szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI
ingatlanrész értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület korábbi
döntése alapján megindult az üdülőövezetben lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan
megosztása, mely során megállapítást nyert, hogy az egyik szomszédos ingatlan
tulajdonosa saját ingatlanának határain kívülre épített, így a túlépítéssel érintett
ingatlanrészt a szomszéd részére kell értékesíteni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ingatlanrész értékesítéséről készült előterjesztés határozati
javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26/2017. (I. 26.) 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 hajdúnánási 5535 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan 42 m2 területű részét nyilvános pályázati eljárás keretében
történő értékesítés útján kívánja hasznosítani bruttó 252.000,- Ft megajánlható
minimum vételár megjelölésével.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 3.
– a pályázati felhívás megjelentetésére
2017. február 28. – az adásvételi szerződés megkötésére

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI
zártkerti ingatlanok vásárlásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

PONT TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Zártkerti
Revitalizációs Program keretében önkormányzatunknak lehetősége van zártkerti
ingatlanokat vásárolni pályázati forrásból. A megvásárolni kívánt ingatlanokat az
előterjesztés mutatja be.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy van-e a Hivatalban valaki, aki tudja,
hogy mennyi ingatlan tulajdona és hol van az önkormányzatnak.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy természetesen van, a
vagyoncsoport ezt naprakészen nyilvántartja, a helyrajzi szám alapján térképen jelöli.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a zártkerti ingatlanok vásárlásáról készült előterjesztés határozati
javaslatát 8 igen szavazatta elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
27/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja
alapján úgy határoz, hogy az alábbiakban felsorolt zártkerti ingatlanokat meg
kívánja vásárolni a Tanyafejlesztési Program IV. célterületére – Zártkerti
Revitalizációs Programra – benyújtott egyedi kérelem útján igényelt támogatásból:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

10385 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
10257 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
11115/1 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
11322 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú ingatlan,
11326 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
10293 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
10294 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú ingatlan,
10340 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
10341 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
10342 helyrajzi számú szőlő művelési ágú ingatlan,
11554 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú ingatlan,
11555 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú ingatlan,
11597 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
10462/1 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
10462/2 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan.

50

A Képviselő-testület az így megszerezett ingatlanokat az önkormányzat üzleti
vagyonának körébe sorolja be.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződések aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2017. február 28.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyására és a
vételár megállapítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és az Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának A./ változatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az előterjesztés egy
darab önkormányzati bérlakás felértékeléséről szól. Az értékbecslést a bérlő vételi
szándéka alapján kezdeményezte az önkormányzat.
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 A./ változatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyására és a vételár megállapítására készült előterjesztés határozati javaslatának
A,/ pontját 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
28/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban
lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati
Rendelet alapján értékesíteni kívánja a 3600/2/A/25 helyrajzi számú, természetben a
4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/25. szám alatt található 67 m2 alapterületű
önkormányzati tulajdonú ingatlant, és a 3. § (1) bekezdésének figyelembe vételével a
METAX Tervező, Beruházó és Ingatlanszakértő Bt. (4033 Debrecen, Kálmáncsehi u.
21.) által felértékelt forgalmi értéken az alábbiak szerint hagyja jóvá és állapítja meg a
vételárat:
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Cím

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi
érték (Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték –
Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

Irányi
u. 1.
III/25.

67

1+2
fél

összkomfortos

100 853

6 800 000

-

6 800 000

Vételár
(Ft)

6 460 000

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és
helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet alapján
a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/26. szám alatti és a Szeles tér 1. III/10. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és az Egészségügyi és Szociális
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának A./ változatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az előterjesztés két
darab megüresedett önkormányzati lakás értékesítésének lehetőségéről szól. Az
előterjesztés mellékletét képezi az ingatlanok felértékelése, melyben a értékbecslő az
Irányi u. 1. III/26. szám alatti ingatlan értékét 7.500.000, Ft-ban, a Szeles tér 1. III/10.
szám alatti ingatlan értékét pedig 5.600.000, Ft-ban állapította meg.
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
javaslata A./ változatának I. és II. pontjairól.
(A szavazásokban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/26. szám alatti és a Szeles tér
1. III/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére készült
előterjesztés határozati javaslata A./ változatának I. pontját 7 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/26. szám alatti és a Szeles tér
1. III/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére készült
előterjesztés határozati javaslata A./ változatának II. pontját 7 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
29/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII.20.)
Önkormányzati Rendelet alapján, a METAX Tervező Beruházó és Ingatlanszakértő
Bt. (4033 Debrecen, Kálmáncsehi u. 21.) által felértékelt 3600/2/A/26 helyrajzi
számú „lakás” megnevezésű, természetben a 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/26.
szám alatti 74 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan forgalmi értékét 7 500 000,Ft értékben jóváhagyja, és nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján
értékesíteni kívánja azt.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelenítéséről és a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28. – a pályázati felhívás megjelenítésére
30/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII.20.)
Önkormányzati Rendelet alapján, a METAX Tervező Beruházó és Ingatlanszakértő
Bt. (4033 Debrecen, Kálmáncsehi u. 21.) által felértékelt 4916/A/10 helyrajzi számú
„lakás” megnevezésű, természetben a 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám
alatti 56 m2 alapterületű önkormányzati ingatlan forgalmi értékét 5 600 000,- Ft
értékben jóváhagyja, és nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján
értékesíteni kívánja azt.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelenítéséről és a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28. – a pályázati felhívás megjelenítésére

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés HajdúBihar Megyei Vásárszövetséghez történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy 11 önkormányzat vett
részt a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség civil szervezet létrehozására irányuló
tárgyalásokon. A vásárszövetség fő célja, hogy a magas minőségű kézműves termékek
rendszeres bemutatásával támogassa azon hajdúsági, bihari és érmelléki települések
összefogását, amelyek egykor egységes gazdasági övezethez tartoztak a Kárpátmedencében. A Vásárszövetség által szervezett vásári rendezvényeken a helyi, megyei
és országos értéktárakba felvett termékek bemutatására nyílik lehetőség. A hajdani
hangulatot idézik az árusításokon túl megrendezésre kerülő kulturális programok, mint
például a folklór előadások, népi játszóházak, vásári komédiák. A testület a
szövetséghez alapítóként történő csatlakozásról dönt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetséghez történő csatlakozásról
készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
31/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
megtárgyalta és úgy határozott, hogy:

Képviselő-testülete

az

előterjesztést

1./ Alapító tagként részt vesz a Hajdú-Bihar Megyei Vásárszövetség egyesületi
formában való megalapításában.
2./ A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti végleges
alapszabályt, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felhatalmazza
továbbá a polgármestert, hogy az egyesület nyilvántartásba vételével
kapcsolatos eljárás során esetlegesen felmerülő hiánypótlás keretében a bíróság
által kért módosításokat fogadja el és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapszabályt írja alá.
3./ Az éves tagdíjat az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe beépíti.
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4./ Felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés
Elnökét tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés néptáncoktatás támogatására vonatkozó megállapodás megkötéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Bocskai Iskola
igazgatója a Művelődés, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén javaslatot tett arra
vonatkozóan, hogy a városi néptánc-oktatás támogatását úgy lenne szerencsés
módosítani, hogy azok a gyerekek, akik két tanszakon is részt vesznek a művészeti
nevelésben, ne fizessenek magasabb összegű tandíjat. A néptánc-oktatásban a tandíj és
a térítési díj nagyságrendileg azonos mértékű jelenleg 10.000 Ft alatti összeg.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Tóth Imre képviselő úr kiegészítésként elmondta, hogy minden évben van 8-10 olyan
diák, akik két tanszakon is szeretnének részt venni a művészeti nevelésben. Ebben az
esetben eltér a térítési díj és a tandíj. Ha a kérelmet támogatja a testület, nevezetesen a
tandíjat, akkor a gyerekek két tanszakon is részt tudnának venni.
Dr. Éles András képviselő úr meglepődve fogadta, hogy ilyen magasak a képzési
díjak, de ettől függetlenül támogatja azt.
Tóth Imre képviselő úr kiegészítette még az előző hozzászólását azzal, hogy ez a
kérelem a második tanszakot érinti. A számítás egyébként jogszabály alapján történik.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az önkormányzat hosszabb ideje első
két évben finanszírozza a gyermekek néptánc képzését. A harmadik évtől kell
választani, hogy akarnak-e tovább részt venni ebben a tanszakban vagy sem. A kérés
arra vonatkozik, hogy a második év után is kedvezményes legyen a tanszak.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a néptánc-oktatás támogatására vonatkozó megállapodás
megkötéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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32/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúböszörményi
Tankerületi Központtal (4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 9.) a néptánc-oktatás
támogatására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező megállapodás
megkötését, és a megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal (1051 Budapest, Nádor u. 32.) 2014. május 12-én
megkötött, 7217-1/2014. számú megállapodás hatályon kívül helyezését határozza
el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 15.
Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr mivel több napirendi pont nem volt megadta a szót a
képviselőknek kérdések, észrevételek megtételére.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony jelezte, hogy az Ady Endre és a
Mártírok útján körúton a járdák nagyon erősen megsüllyedtek alatta pedig gázvezeték
van, félő, hogy a vezeték meg fog hibásodni.
Bódi Judit képviselő asszony a sorozatos áramszünet időtartamáról érdeklődött.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszába elmondta, hogy ismételten tájékoztatást
kért az E-On-tól, hogy ugyan van tájékoztatás, de nem ott van áramszünet, ahol jelzik,
továbbá az sem logikus, hogy télen 2-3 napig áram nélkül van egy lakás. Ha a válasz
meg fog érkezni tájékoztatja a képviselőket.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy a temetőben nincs alkalmas
kerékpártároló. Kérte, hogy tavaszra, amikor is többen kerékpárral mennek ki a
temetőbe, oldódjon meg ez a kérés.
Szólláth Tibor polgármester úr végezetül megköszönte mindenki munkáját, akik
ebben a zord időjárásban részt vettek abban, hogy a városban senki semmiben nem
szenvedett hiányt.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr a héten, pénteken tartandó holokauszt
rendezvényre hívta fel a figyelmet.
Szólláth Tibor polgármester úr is elmondta még, hogy szombaton a doni katasztrófa
emléktúrája Hajdúnánáson fog záródni. 15,30 órára ér ide a menet az emlékhelyhez,
ahonnan közösen sétálunk be a városba, majd 16,00 órakor ökumenikus
istentisztelettel záruk e rendezvény.
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Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem volt megköszönte a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános ülését du. 12,55 órakor bezárta és zárt
ülést rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

