JEGYZŐKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. február 22-én - szerdán - de. 8,30 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről.
A képviselő-testület nyilvános ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Díszterme
Jelen vannak a nyilvános képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila,
Buczkó József, Kovács Zsolt, Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre,
Dr. Éles András és Papp Gáborné képviselők
A képviselő-testületi ülésen részt vett még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester
A képviselő-testület nyilvános üléséről távol maradt: Kovács Zsolt képviselő
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője,
Marosán Andrea városi főépítész, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetője,
Gélák Pál Pályázatkezelési Csoport csoportvezetője, Dr. Nagy Attila Önkormányzati
és Igazgatási Iroda jogi ügyintéző, Kónya Brigitta Vagyoncsoport csoportvezetője,
Reszeginé Kállai Anikó gondnoksági csoportvezető, Csegöldiné Tóth Erzsébet Erika a
Közgazdasági Iroda Adócsoport csoportvezetője, Pálócziné Tóth Mária a
Közgazdasági Iroda Költségvetési csoportvezetője, Dr. Szombati Ágnes
Önkormányzati és Igazgatási Csoport csoportvezetője, Kéki Anett jegyzőkönyvvezető,
Jóna Imréné titkárnő-szervezési ügyintéző, Jenei László informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a 2.) napirendi pont tárgyalásánál:

a 12.) és 13.)
tárgyalásánál:

napirendi

Pók
Antal,
Hajdú-Bihar
Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi
tagja,
Kovácsné Bata Éva, Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetője,
Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény igazgatója
pontok Szilágyi Erzsébet, a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. ügyvezetője

a 19.) napirendi pont tárgyalásánál:

Cseh
József,
az
Innovatív
Térburkolatfejlesztő Kft. képviselője

a 21.) napirendi pont tárgyalásánál:

Dr.
Horváth
Tibor
Gergely,
a
Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója
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A képviselő-testületi ülésen részt vett még a Hajdúnánási Televízió négy munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, valamint a TV-n keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Ezek után javasolta, hogy a meghívóban szereplő 9.) napirendi pont zárt ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra a meghívóban szereplő 22.) napirendi pont előtt.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e
megtárgyalásra, az elhangzott javaslatokkal együtt.

a

napirendi

pontokat

Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mi indokolja a napirendi pont zárt
ülés keretében történő tárgyalását?
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a város üzleti érdekeire hivatkozva
kérte a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy kiküldik az anyagot, hitelesítés nélkül,
melyen nem volt feltüntetve semmiféle titkosítás, ezen ülés alkalmával pedig kérik a
napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalását. Megkérdezte, hogy mi változott
azóta?
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy Dr. Kiss Imre jegyző úr fog választ
adni a kérdésre.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a meghívóban is szerepeltették a napirendi
pont zárt ülésen történő tárgyalását, valamint kérték a bizottságok elnökeit, hogy
hasonlóan járjanak el. Más jelzést valóban nem tettek az előterjesztésben.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a napirendi pontok
megtárgyalásáról az elhangzott javaslattal együtt.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az
elhangzott javaslattal együtt - 8 igen, 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a
szavazásban - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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3.)

Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 19.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.) Előterjesztés az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.)

Előterjesztés az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő
szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 39/2005. (IX. 20.)
Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Előterjesztés a hirdető-berendezések, hirdetmények és választási plakátok
elhelyezéséről szóló 27/2015. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

10.) Előterjesztés Hajdúnánás város 2016-2017. évi településrendezési terv és helyi
építési szabályzat módosítása környezeti hatásvizsgálat szükségességének
megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.) Előterjesztés Hajdúnánás város 2016-2017. évi településrendezési terv és helyi
építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés Hajdúnánás Város 2017-2020. évekre szóló Közművelődési
Koncepciójának elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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14.) Előterjesztés a versenyeken, pályázatokon
jutalmazásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

sikeresen

szereplő

tanulók

15.) Előterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
17.) Előterjesztés a polgármester illetményének ismertetéséről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
18.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei földgázbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi
u. 4. 3. emelet 15/b) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés 4080 Hajdúnánás,
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Reviczky

utca

forgalomszabályozás

21.) Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoportjának szervezeti
átalakításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások nem
szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott
önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyér kért
javaslatot.
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Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony Papp Gáborné képviselő asszonyt
javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben lévő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a jelölést elfogadja.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy Dr. Kiss Imre jegyző úr jelezte, hogy
hozzá akar szólni az elmondottakhoz.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a napirendek elfogadásához kapcsolódóan
szerette volna elmondani, hogy érkezett egy képviselői önálló indítvány, közkegyelmi
törvény megalkotásának kezdeményezésére. Polgármester úr erről megkapta a
tájékoztatást, a beadvány pedig a Szervezeti és Működési Szabályzatnak abban a
formában tud megfelelni, ha az a márciusi képviselő-testületi ülésen kerül
megtárgyalásra.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztatást.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Polgármesteri jelentéshez nincs
kiegészítése, majd megkérdezte Dr. Juhász Endre alpolgármestert, hogy ő kívánja-e
kiegészíteni a Polgármesteri jelentést.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr jelezte, hogy nem kíván kiegészítést tenni.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr a 2017. február 4-ei programjáról kérdezte
Polgármester urat. A rendezvény elnevezése Páratlan Párlatnap volt, kérdése pedig az
lett volna, hogy az önkormányzat pálinkafőzdét is fog nyitni a jövőben?
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony a 2017. január 27-ei Dr. Csiszár Imre
alpolgármesterrel tett debreceni közös látogatásukkal kapcsolatban kívánta
megkérdezni, hogy a Platio Kft. működésének támogatása tekintetében milyen
megállapodások születtek?
Szólláth Tibor polgármester úr Dr. Éles András képviselő úr kérdésére válaszolva
elmondta, hogy nem akarnak pálinkafőzdét nyitni, csupán van egy városok, falvak
közötti együttműködés, melynek Hajdúnánás is tagja, ezáltal kerültek meghívásra erre
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a rendezvényre, valamint nem pálinka, hanem Nánási Portékás termékek kerültek
eladásra.
(Bódi Judit képviselő asszony megérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a testület 10
fővel folytatta tovább a munkáját.)
A következő kérdésre adott válaszában elmondta, hogy a Debreceni Egyetem
Kancelláriáján voltak, és eredményesnek mondható a tárgyalás, hiszen a Platio Kft.
tevékenysége a Debreceni Egyetem nyílt napján láthatóvá fog válni a hallgatóik
számára. Illetve felmerült több egyéb együttműködés lehetősége a továbbiakban.
Véleménye szerint ez a fejlemény is mérföldköve lehet, a kettő évvel ezelőtt létrejött
megállapodásnak Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Debreceni Egyetem között,
mely kölcsönösen előnyös a felek számára. Elmondta, hogy bízik abban, hogy ezen
megállapodásnak minél hamarabb kézzel fogható eredménye is lesz.
Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés
nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatának 1. és 2. pontjait elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy mindegyik bizottság megtárgyalta és
elfogadásra is javasolták a képviselő-testületnek az előterjesztés határozati
javaslatának 1. és 2. pontjait. A korábbi évekhez hasonlóan, a közmeghallgatás
megtartásra került, valamint az intézményvezetőkkel megtörtént az egyeztetés. Ez
alapján készült el a költségvetés tervezete, melyet már korábban ismertetett a
közmeghallgatáson. Azóta csak néhány helyen történt változás, azonban ezek csupán
pontosítások a naprakész tények tükrében. Kikérték a Kamarák véleményét, írásbeli
válaszok nem érkeztek, azonban a Kereskedelmi és Iparkamara részéről jelen ülés
alkalmával, Pók Antal elnökségi tag tájékoztatást nyújt a költségvetéssel kapcsolatos
álláspontról. A költségvetésről elmondta továbbá, hogy várhatóan a főösszeg változni
fog, mert a közeljövőben derülnek ki a Térségi Operatív Program pályázatainak
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eredményei, ezen pályázatok pedig az idei évben már megvalósulási szakaszban
lesznek. A költségvetés megtervezésekor fontos szempont volt, hogy közelítsen egy
nullás költségvetéshez, melyet akár már a 2018. évre el is lehet érni. Polgármester úr
átadta Pók Antal alelnök úrnak a szót.
Pók Antal, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja
elmondta, hogy az idő rövidsége miatt nem volt lehetősége a Kereskedelmi és
Iparkamarának írásban véleményt nyilvánítania, így jutottak arra a döntésre, hogy a
véleményüket szóban mondják el a képviselő-testületnek. Ugyanezen ok miatt nem
tudták az anyag egyes mellékleteit sem alaposan átvizsgálni, csak a munkalapokat
tudták alaposabban áttanulmányozni. Elmondása szerint a megvizsgált anyagok láttán
is nyilvánvaló volt számukra, hogy matematikailag és jogilag is megfelelő a
költségvetés, de felmerült bennük pár kérdés. Ilyen volt például 3. melléklet eltérő
elnevezései az előterjesztésben, illetve a mellékleten feltüntetve; valamint ezen
melléklet 11 oldala hiányzik, amely remélhetőleg csak oldalszámozási hiba. További
hibára hívta fel a figyelmet, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatokról szóló táblázatban szereplő 20 millió Forint összeg egy
ingatlanvásárlásnál, amely azonban az előterjesztésben már 19 millió Forint.
Támogatási célú finanszírozás témájában volt még kérdésük, miszerint az iskolák
finanszírozása állami feladat, de itt a számok azt mutatták, hogy a 2016. évi adatokkal
összehasonlítva, alig csökkent a finanszírozások összege. A bűnmegelőzési táblázatnál
nem szerepeltek a 2016. évre vonatkozó adatok, illetve a hosszabb időtartalmú
közfoglalkoztatással kapcsolatosan úgy vélték, nem indokolt a tavalyinál magasabb
összeg ráfordítása. Az utak fenntartásával kapcsolatban elmondta, hogy kisebb
aránytalanságot véltek felfedezni, mivel a síktalanításra fordított magas összeget,
inkább az utak és járdák felújítására kellene fordítani. Jelezte, hogy a nem veszélyes
hulladék begyűjtésével kapcsolatban megjelent 67 milliós hátralék kimutatása nem
került bele az általuk kapott anyagba, valamint a város működésével kapcsolatban
megjegyezte, hogy a Hajdúnánási Gyógyfürdő környékén éjszaka is üzemel
közvilágítás, ez véleménye szerint, nem energia hatékony. Örömmel tapasztalták, hogy
a Bocskai u. 79. felújításában újra várhatóak fejlemények, továbbá több ingatlanon
volt energiafejlesztés. Sajnálatukat fejezték ki, hogy nem történt az iparűzési adó és az
építményadó befizetésével kapcsolatos széthúzással kapcsolatban változás.
(Az ülésről Pók Antal elnökségi tag távozott.)
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy Pók Antal elnökségi tag számos
olyan kérdést vetett fel, amelyet ő is fel szeretett volna tenni. A költségvetésben 48
millió Forint értékben szereplő víz- és csatornamű felújításról szeretett volna bővebb
felvilágosítást kérni, valamint arról, hogy mi volt a célja a Jókai utcai ingatlanok
felújításának. Szerette volna még megtudni továbbá, hogy a személyi juttatásokra
fordított összeg valóban 1,5 milliárd Ft, amely egy évvel ezelőtt 1,388 milliárd Ft volt.
Bódi Judit képviselő asszony kérdése a köztisztviselők, közalkalmazottak
illetményalapjával volt kapcsolatos. Szerette volna megtudni, hogy a korábban általuk
hozott döntés alapján történő változás milyen formában érintette a költségvetést.
Érdekelte, hogy mi volt a vélemény a bérfeszültségről, melyet az intézményvezetők
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többsége jelzett az intézményvezetői értekezletek alkalmával, és mi volt az oka, hogy a
gyermekétkeztetésre fordított összeg ilyen jelentős összegben csökkent, valamint
miből adódott a mezőőri járulék plusz bevétele. Számára meglepő volt, hogy az
önkormányzat számos marketing tevékenysége után, csak 95%-os mértékben volt
betervezve a vendégéjszakákból származó idegenforgalmi adó bevétele. Elmondta,
hogy a hozzá eljutott információk alapján, más módon gondolta a Hódos Imre
hagyaték megoldódódását, valamint az intézmények költségvetésnél érdekes volt
számára, hogy a tervben szereplő értékekhez képest kevesebb kiadása lesz egy
intézménynek. Valamint egyéb kérdései voltak, hogy kinek a költsége a városnapi
700 000 Ft és a mozi működésére betervezett kétszer 2,7 millió Ft?
Dr. Éles András képviselő úr értelmezésében egy újabb hitel felvétele esedékes,
kérdése, hogy jól értelmezi-e a helyzetet? Megkérdezte, hogy a költségvetés
egyensúlyának fenntartása érdekében, ebben a költségvetésben vannak-e olyan
összegek, melyek a valóságtól elrugaszkodottak, valamint a 80 millió Ft értékű
vagyoneladás az idei évben is reálisnak tűnik-e? Ezek után megkérdezte, hogy mennyi
a vízmű, és a távhő szolgáltatások után kapott bérleti díjak összege? Egy konkrét
javaslattal élt, miszerint a Kendereskert támogatására fordított több mint 20 millió Ft
összeget csökkentsék 5 millió Ft összeggel, és ezen összeget fordítsák az utak
karbantartására.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a költségvetési tervezet csupán egy
tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a 2017. évben mi indokolta a döntéseik sorát. Az
elhangzott kérdésekre, konkrét számadatokkal nem tud válaszolni, de elmondta, hogy
minden képviselőtársának írásban fog választ adni később. Átadta a szót Kiss György
irodavezetőnek.
Kiss György irodavezető a Kereskedelmi és Iparkamara részéről felvetett kérdésekre
válaszolva elmondta, hogy az előterjesztés 3. melléklete az önkormányzat
költségvetésének bevételeit és kiadásait mutatja meg, a felvetett probléma oka
valószínűleg a papír alapú és a digitális változat olvashatósági különbségeiből
adódhatott. A Bartók Béla úton történő ingatlanvásárlás esetében a kiadási oldalon 20
millió Ft, hitel viszont csak 19 millió Ft összegben volt betervezve, a különbség az
önerő miatt volt. A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény finanszírozásban az
elmúlt években már csak az intézmények működtetésével vett részt, értette itt a fűtést,
karbantartást és a takarítást. Az idei évben ezek a kiadások már nem tartoznak ide, ez
pedig jelentős csökkenést eredményezett. A bűnmegelőzés feladata a januári
képviselő-testületi döntés értelmében, márciustól átkerül az önkormányzat
feladatkörébe, így a munkalapok megosztásra kerültek. A költségvetés tervezetében a
közfoglalkoztatás területén teljes egészében rendelkezésre álltak az új szerződések
megkötéseihez szükséges elemek, így adódott egy magasabb összeg, mely az év során
már nem kerül módosításra. Ez indokolta továbbá a személyi kiadások jelentős
növekedését is. A nem veszélyes hulladék szállítása és kezelése 67 millió Ft összegű
szállítói kötelezettséget takart, amely a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Zrt. felé áll
fenn. A lakásépítés funkció, melyre a Bocskai u. 79. szám alatti ingatlanon kerül sor,
nem szándékoztak magas összeget fordítani, ennek oka pedig az építkezés
költségeinek áthúzódásai voltak a tavalyi évről. A víz- és csatornamű felújításának
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kérdésében elmondta, hogy a bevételi és kiadási oldalon is voltak tervezett költségek,
valamint a bérleti díjak kötött felhasználású bevétel révén voltak betervezve az egész
évre vonatkozóan. A mezőőri járulékok tekintetében, a tavalyi év tényeinek
megfelelően került 3 millió Ft-tal magasabb összegű járulékbevétel a költségvetésbe.
Hódos Imre hagyaték néven szerepelt az idei költségvetésben, képviselő-testületi
döntés alapján 5 millió Ft összegű kiadásként, bevételi oldalon ugyanakkor 60 millió
Ft összegű állami támogatásként, melyre egy tavalyi kormányrendelet alapján jogosult
az önkormányzat. A hajdúnánási Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház támogatása az
idei évben két részre van bontva, az év első felében az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági
Egyesület, az év második felében egyelőre nem tudni, ki lesz az üzemeltető. Elmondta,
hogy az intézmények szerencsés módon takarékosan gazdálkodtak a tavalyi évben,
emiatt tapasztalható elmaradás, amely lényegében a rezsiköltségre értendő.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a kiegészítést, majd elmondta, hogy két
ingatlant vásároltak a Jókai utcán, melynek egyike az Aranyszalma Alkotóház és
Galéria részét fogja képezni. A bérfeszültség problémájához kapcsolódóan elmondta,
hogy véleménye szerint, ha a béreket megpróbálják rendezni, az mindig feszültséget
okoz, ezért kérte a képviselő-testület tagjait, hogy ne keltsenek riadalmat. Személy
szerint ő jelezte, amelyet a költségvetés is tartalmaz, hogy kétszer 10 millió Ft
értékben teljesítményértékelési rendszer alapján, félévkor és az év végén premizálásra
kerül sor az önkormányzaton belül, valamint bíztatta a kollégáit, hogy vegyenek részt
több projektben, amellyel plusz jövedelemre tehetnek szert.
Dr. Éles András képviselő úr elégedetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
nem kapott választ a kérdésére, és ügyrendi javaslatot tett, tárgyalási szünet tartásáról,
mialatt kellően fel tudnak készülni, és később válasszal tudnak szolgálni a képviselő
tagoknak.
Kiss György irodavezető válaszolt Dr. Éles András képviselő úr azon kérdésére,
miszerint milyen összegű a távhő és vízmű bérleti díja. Válaszában elmondta, hogy
láthatóan bérleti díjjal nem számolt a költségvetés.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el arról az ügyrendi javaslatról,
mely szerint a képviselő-testület tartson tárgyalási szünetet.
A képviselő-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint tartson tárgyalási szünetet
9 nem szavazattal, 1 fő képviselő (Bódi Judit) nem vett részt a szavazásban nem
fogadta el.
Ötvös Attila képviselő úr a költségvetéssel kapcsolatban osztotta meg pár gondolatát
a képviselő-testülettel. Kiemelte az idei költségvetés főösszegét, valamint
a költségvetési hiány finanszírozására felvett felhalmozódási hitel összegét. Elmondta,
hogy az adóerő-képesség csökkenése miatt növekszik a támogatási összeg. Véleménye
szerint ez a költségvetés-tervezet korrekt, jól összeállított anyag, amely jól bemutatja
a város pénzügyi helyzetét, és az elképzelések is megfelelő irányt mutatnak. Ezen
költségvetés betartásához pedig nyilván takarékos gazdálkodásra lesz szükség.
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Papp Gáborné képviselő asszony szerint egészében nézve egy reális költségvetés
lehetne ez a tervezet, viszont számára elfogadhatatlan, hogy továbbra is jelentős
összeget tartalmaz a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. és a Hajdúnánási Holding
Zrt. támogatása. Sajnálta, hogy a költségvetésben nem jelent meg olyan szintű változás
a szociális feladatok támogatása terén, ahogy az országos mértékben növekedett. A
járdák és az egyéb utak felújításának ügyében pedig érdemesnek találta megfontolni
Dr. Éles András képviselő úr javaslatát. Véleménye szerint a köztisztviselői
illetményalap növekedésére irányuló indítvány sikeres volt, ez a költségvetésben is
megmutatkozott, teljesítményértékelés formájában. Élt egy javaslattal, miszerint annak
okán, hogy a garantált bérminimum országosan szabályozott összeg, a képviselőtestület éljen Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének j) pontja által biztosított jogával,
és kérje a Kormánytól, hogy a bértöbbletet a költségvetési törvény módosítása útján
teljes egészében biztosítsa az önkormányzat számára.
Tóth Imre képviselő úr úgy látta, hogy a költségvetés egyre stabilabb és átláthatóbb,
valamint Ötvös Attila képviselő úr véleményéhez hasonlóan, lehetséges egy
hiánymentes költségvetés elérése.
Dr. Éles András képviselő úr nem volt olyan optimista, mint Tóth Imre képviselő úr.
Majd a bizottsági üléseken történő hozzászólások arányáról és az ország stabilitásáról
beszélt. Ezek alapján az önkormányzat költségvetéséről ejtett pár szót, és kérte a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. burkolt támogatásának befejezését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a hiteltörlesztés mértéke évről évre
csökkent.
Buczkó József képviselő úr az utóbbi évek részeseként, felidézte azokat a
költségvetési vitákat, amikor az még - politikai irányultságtól függetlenül - egy közös
cél elérése felé vezetett. A költségvetés megtervezését, egy háztartás költségvetéséhez
hasonlította, melyet még olyan kisebb gazdasági szinten sem lehetséges hiba nélkül
teljesíteni, a váratlan költségek felmerülése okán. Véleménye szerint egészében
tekintve rendben van a költségvetés, tartalmazta, mi várható a 2017. évben.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy képviselőként kíván szólni. Elmondta,
hogy a költségvetés megfelelő keretet ad az intézmények egész éves működéséhez. A
tavalyi évben, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény kivételével,
mindegyik intézménynek volt pénzmaradványa. Ennek okai, hogy az
intézményvezetők jól gazdálkodnak, és kellő mértékben vannak finanszírozva az
intézmények. Elmondta, hogy a pályázatok, támogatások lehetőségének
kihasználásával fontos, hogy éljen az önkormányzat, és az intézmények egyaránt.
Bódi Judit képviselő asszony kifogásolta az intézmények részéről a nem kihasznált
költségeket. Ennek okainak egyrészt azt tartotta, hogy nem volt jó a terv, vagy
valamilyen probléma volt az elosztásban. Az illetményalap változásával kapcsolatos
problémáit osztotta meg, majd elmondta, hogy megannyi marketing tevékenység
mellett visszalépésnek tartja az idegenforgalmi adóból befolyt összeg mértékét. A
járdák, és utak felújítására fordított pénz növelésével értett egyet ő is, véleménye
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szerint ebben nagy volt az egyetértés a képviselők és a bizottsági tagok között.
Elmondása szerint, egy kezdetleges verziónak tartotta ezt a költségvetést, és szerinte
az idei évben fogják a legtöbbet változtatni ezen az anyagon.
Szólláth Tibor polgármester úr a bérkérdéshez kapcsolódóan ismertette a jelenlegi
helyzetet, valamint, hogy a gyermekétkeztetésre fordított összeg csökkenésének oka az
volt, hogy kevesebb gyermek van a városban. A járdák és utak felújításához
kapcsolódóan elmondta, hogy foglalkoznak a problémával, és az erre fordított összeg
mértéke azért lehetett megtévesztő, mert a benyújtott pályázatok között is szerepeltek
ezek a folyamatok, melyek remélhetőleg nyertes pályázatok lesznek. A Hajdúnánási
Gyógyfürdő mögötti terület szabálytalan bérbeadásáról tudomása van, ennek tisztázása
folyamatban volt.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy dicsérendőnek tartotta, hogy
sok más önkormányzattal szemben, Hajdúnánáson az önkormányzat rendelkezik
önként vállalt feladatokkal is, ez pedig egy más szemléletet mutat. Ezt a tekintetben
tartotta fontosnak elmondani, hogy személy szerint éppen azt a bizottságot vezeti,
mely a kulturális, oktatási, művészeti és sport ügyekkel foglalkozik. Ezúton köszönte
meg ezen területek támogatását.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony szerint évről évre tudatosabb szervezés
mellett készítik el az éves költségvetést, és nem értett egyet azzal a problémával, amit
Bódi Judit képviselő asszony vetett fel. A szociális támogatások rendszere pedig a
tényleges tervezet alapján valósult meg.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy nem kapott választ a korábbi
felvetésére. Örült a garantált bérminimum bevezetésének, mellyel remélhetőleg
csökkent a dolgozói szegénység rétege. Megismételte azon javaslatát, miszerint az
önkormányzat éljen felterjesztési jogával a Kormány felé, és az Alaptörvényben
biztosított jogával kérje, hogy a bértöbbletet a Kormány a költségvetési törvény
módosításának útján egészében biztosítsa.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy általa regisztrálásra került ezen
módosító indítvány, egy másik mellett. Tájékoztatta a képviselőket a költségvetés
egyes számadatairól, köztük az önkormányzat állami támogatásának, és a
járulékcsökkentés mértékéről.
Dr. Éles András képviselő úr megosztotta véleményét a költségvetésről, majd egy
idézettel kívánt üzenni Szólláth Tibor polgármester úrnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy egy költségvetésnek elsősorban
a hatályos jogszabályoknak kell megfelelnie, amelyeknek az önkormányzat 2017. évi
költségvetés-tervezete meg is felel. Véleménye szerint ez a költségvetés arányos, a
város képességeihez és korábban vállalt szerepvállalásával képes lesz megalapozni az
idei évet.
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Szólláth Tibor polgármester úr röviden összefoglalta a vitában elhangzottakat. Majd
elmondta, hogy nincs semmiféle vezetői elvárás a költségvetés megalkotásakor. A
városban tervezett felújítások, ütemezett fejlesztések zajlanak, a fejlesztések megléte a
meglévő erőforrások gazdaságos kihasználásával zajlanak. Büszkeségét fejezte ki
azzal kapcsolatban, hogy a város elismerésben részesült az UNICEF részéről. Ezt
követően kifejtette, hogy véleménye szerint is arányos a költségvetés, és a város többre
is képes, hivatalként és lakosként egyaránt ez a véleménye.
Ezt követően szavazást rendelt el arról a javaslatról, mely szerint az önkormányzat
éljen felterjesztési jogával a Kormány felé, és az Alaptörvényben biztosított jogával
kérje, hogy a bértöbbletet a Kormány a költségvetési törvény módosításának útján
egészében biztosítsa.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint az önkormányzat éljen felterjesztési
jogával a Kormány felé, és az Alaptörvényben biztosított jogával kérje, hogy a
bértöbbletet a Kormány a költségvetési törvény módosításának útján egészében
biztosítsa, 3 igen, 1 nem (Szólláth Tibor) szavazattal és 6 tartózkodással (Szabóné
Marth Éva, Dr. Juhász Endre, Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina, Buczkó József,
Tóth Imre) nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el arról a javaslatról, mely szerint a
Kendereskert támogatására fordított összegből 5 millió Ft összeget fordítsanak a járdák
és utak felújítására.
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a Kendereskert támogatására
fordított összegből 5 millió Ft összeget fordítsanak a járdák és utak felújítására 3 igen,
4 nem (Szabóné Marth Éva, Dr. Juhász Endre, Tóth Imre, Szólláth Tibor) szavazattal
és 3 tartózkodással (Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina, Buczkó József) nem
fogadta el.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el szavazást rendelt el az
előterjesztés határozati javaslatának 1. és 2. pontjairól.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatának 1. pontját
7 igen, 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal és 2 tartózkodással (Bódi Judit, Papp
Gáborné) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatának 2. pontját
8 igen, 1 nem (Dr. Éles András) és 1 tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta.
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A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta
és rendeletet alkotta meg:
46/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Az önkormányzat saját bevételei (eFt)

Helyi adók, települési adó
Vagyonértékesítés
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Összesen:

2017
679 500
80 000
7 500
767 000

2018
679 500
80 000
7 500
767 000

2019
679 500
40 000
7 500
727 000

2020
679 500
40 000
7 500
727 000

Adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek (eFt)

Hitelek tıketörlesztése
Hitelek kamat kötelezettsége
Összesen:

2017
50 010
12 596
62 606

2018
19 530
14 079
33 609

2019
23 794
13 288
37 082

2020
24 968
12 335
37 303

Felelős: Határidő: Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)
pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes 2017. évi
költségvetésének
a) kiadását
3.995.203 eFt
b) bevételét
3.995.203 eFt
főösszeggel állapítja meg, 102.276 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az
1. melléklet szerint.

(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
3.833.778 eFt, ebből
aa) működési:
3.425.487 eFt
ab) felhalmozási:
408.291 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

(3)

3.945.193 eFt, ebből
3.264.502 eFt
680.691 eFt
111.415 eFt, ebből
160.985 eFt
272.400 eFt

A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra: 11.134 eFt
(a működési bevételek tartalmazzák)
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:59.149 eFt
b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:102.276 eFt, ebből
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
102.276 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:50.010 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
50.010 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

(4)

A kiadások főösszegén belül

161.425 eFt
50.010 eFt
111.415 eFt
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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.
(5)

1.530.901 eFt
249.650 eFt
1.039.404 eFt
41.750 eFt
402.797 eFt
500.803 eFt
123.045 eFt
56.843 eFt
50.010 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
114.338 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
20.000 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra) 40.000 eFt
bb) intézményi jubileumi jutalmakra
7.073 eFt
bc) intézményi póttámogatásokra
4.000 eFt
bd) idegen bevételek
683 eFt
be) dolgozói lakásalap
3.379 eFt
bf) víziközmű használati díj
19.203 eFt
bg) felhalmozási kiadásokhoz
20.000 eFt

(6) A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti, 2017. évi saját bevételeinek
előirányzatát 767.000 eFt összegben állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel
679.500 eFt
b) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel80.000 eFt
c) bírság-, pótlék- és díjbevétel
7.500 eFt
2. §
(1)

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszeg előirányzatcsoportokra tagozódását az 1. melléklet határozza meg.

(2)

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg bevételi kiemelt
előirányzatait a 2. melléklet, kiadási főösszeg kiadási kiemelt előirányzatait a 3.
melléklet, kötelező és önként vállalt feladat, államigazgatási feladat bontásban
tartalmazza, az önkormányzat és intézményei vonatkozásában.
A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó
forrásait.

(3)

(4)

Az önkormányzat beruházási célú kiadásainak előirányzatát feladatonként az 5.,
felújítási kiadásainak előirányzatát célonként a 6. melléklet tartalmazza.
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(5)

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdése szerint
elkülönítetten kezelt lakásalap 2017. évi felhasználását a 7. melléklet határozza
meg.

(6)

A többéves kihatással járó döntéseket a 8., az európai uniós támogatással
megvalósuló programokat a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet határozza
meg.
(8)

A közvetett támogatásokat a 11. melléklet, a kezességvállalások állományát a 12.
melléklet, a hitelállomány bemutatását a 13. melléklet, az önkormányzat által
biztosított támogatásokat a 14. melléklet, valamint az önként vállalt és az
államigazgatási feladatokat a 15. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. §

(1)

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2)

Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a
gazdálkodás vitelét, könyvvitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor
érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni és a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség az
intézményvezetőt terheli.

(3)

A polgármester és a költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a
költségvetésben előírt bevételek beszedésére, azok lehetőség szerinti növelésére.

(4)

A képviselő-testület az előirányzatok fölötti jogosultságot az alábbiak szerint
szabályozza:
a)

Az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti
átcsoportosításokat a polgármester a képviselő-testületnél kezdeményezheti.

b)

A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai közötti
előirányzat átcsoportosítás képviselő-testületi döntés alapján történhet.

d)

A költségvetési szervek vezetői a meghatározott célra átvett
pénzeszközökkel, támogatásértékű bevételekkel saját hatáskörben
módosíthatják költségvetési előirányzataikat és erről a képviselő-testületet
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negyedévenként értesítik. Az egyéb bevételek miatt előirányzat
módosításokat
és
a
kiemelt
előirányzat
csoportok
közötti
átcsoportosításokat az intézmények vezetői a képviselő-testületnél
kezdeményezhetik.
e)

(5)

A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést
nem igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti
módosításokat, átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba
be kell építeni.

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők
köztisztviselői jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 20/2016. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelet 11. §-ában foglalt temetési költség átvállalás fedezetét a
felhasználás függvényében - utólag - az önkormányzat költségvetési tartalékából
biztosítja a képviselő-testület.
3. Pénzellátás, támogatások folyósítása
4. §

(1)

Az önkormányzati intézmények támogatása a kiskincstári nettó finanszírozás
rendszerében, havonkénti 1/12-ed rész erejéig történik.

(2)

Civil szervezetek, valamint lakossági közműépítések támogatására biztosított
előirányzat
felhasználására
elszámolási
kötelezettséget
tartalmazó
megállapodások alapján a polgármester jogosult.

(3)

A helyi önszerveződő közösségek támogatására biztosított előirányzat
felhasználására elszámolási kötelezettséget tartalmazó megállapodások alapján a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult.

(4)

A Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatására biztosított
előirányzat felhasználásáról a Művelődési Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság
dönt, a nemzetiségi önkormányzat kérelme alapján. A nemzetiségi
önkormányzatot év végén elszámolási kötelezettség terheli.

(5)

A sportcélú támogatások egyesületek, sportkörök, klubok közötti felosztásáról a
Művelődési, Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság dönt, döntéséről a képviselőtestületet tájékoztatja. A támogatások folyósítása időarányosan történik. A
kedvezményezetteket év végén elszámolási kötelezettség terheli.

(6)

A városi rendezvényekre és kiadványokra biztosított céljellegű előirányzat
felhasználásáról a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság dönt.

(7)

A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
számára biztosított működési támogatás felhasználásáról a kedvezményezett az
éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében köteles elszámolni.
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(8)

E rendeletben nem szabályozott, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és
átadására a képviselő-testület jogosult.

(9)

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.)
Önkormányzati Rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a helyben szokásos
legolcsóbb temetés költsége 2017. évben 155.000 Ft.
4. A 2017. évi pénzmaradványokhoz kapcsolódó elvek
5. §

(1)

A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások
függőtételekkel korrigált különbsége.

(2)

A pénzmaradványt a Hivatal Közgazdasági Irodája felülvizsgálja.

(3)

Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg:
a) a feladat elmaradására jutó kiadási- és bevételi előirányzat különbsége,
b) a célfeladattal adott előirányzat maradványa,
c) az intézményi alapfeladat ellátáshoz kapcsolódó olyan bevétel nettó, az
indokolt kiadással csökkentett összege, mely bizonyítottan alultervezésből
származik.

(4)

A (3) bekezdésben foglaltak szerinti maradvány felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. §

(1)

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a számlavezető
pénzintézetnél rövidlejáratú kamatozó betétként vagy nyíltvégű befektetési
alapban való lekötésre, valamint értékpapír, befektetés vásárlására, értékesítésére
a polgármester jogosult.

(2)

A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel
felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési
gazdálkodási beszámolókban a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)

Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4)

Folyószámla-hitelről és munkabérhitelről
megállapodásról a képviselő-testület dönt.

szóló

6. Záró rendelkezések

pénzintézettel

kötendő
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7. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1jétől kell alkalmazni.
Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment, így a képviselő-testület
9 fővel folytatta tovább a munkáját.)
HARMADIK 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; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítésében elmondta, hogy a költségvetési
rendeletben bekövetkezett módosítások átvezetéséről szól az előterjesztés.
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 az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016.
(II. 19.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2017. (II. 23.) 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
3.896.789 eFt
b) bevételét
3.896.789 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:
3.647.075 eFt, ebből
aa) működési:
3.334.486 eFt
ab) felhalmozási:
312.589 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:
c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:

3.789.423 eFt, ebből
3.295.738 eFt
493.685 eFt
142.348 eFt, ebből
38.748 eFt
181.096 eFt

(3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek
pénzmaradványának igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra:110.304 eFt
(a működési bevételekben)
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:24.509 eFt
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b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:249.714 eFt, ebből
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
189.256 eFt
bab) likvid hitelek bevételei
0 eFt
bac) államháztartási megelőlegezés
35.949 eFt
bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:107.366 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
76.856 eFt
bbb) likvid hitelek kiadásai
0 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.

249.714 eFt
107.366 eFt
142.348 eFt

1.388.646 eFt
285.501 eFt
1.180.446 eFt
75.829 eFt
365.316 eFt
271.107 eFt
165.390 eFt
57.188 eFt
107.366 eFt

(5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
48.908 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
8.464 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., 5-6. és 14. melléklete helyébe e rendelet 1-3., 4-5. és 6. melléklete
lép.
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3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a vagyonrendelet módosítására
annak okán volt szükség, hogy összhangban legyen a tényleges önkormányzati
vagyonnyilvántartással. 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 az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról
szóló
21/2011.
(X.
25.)
Önkormányzati
Rendelet
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal,
1 képviselő (Bódi Judit) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta meg:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
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az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § 6. pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 18. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1., 2. és 3. mellékletei helyébe e rendelet 1.,
2. és 3. mellékletei lépnek.
Záró rendelkezések
2. §
Ez a rendelet 2017. március 01-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az anyakönyvi
események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a múlt héten volt a házasság hete,
ennek szellemében egy igazán aktuális előterjesztésnek tartotta az új rendelet
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megalkotását. A régi rendelet szabályaira épült az új rendelet-tervezet. Lényeges
módosítás, hogy a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések ingyenessé
válnának a városban. A hivatal épületén kívüli házasságkötések díja pedig 30 000 Ft
összegről, 20 000 Ft összegre csökkenne.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a jogszabály megalkotója nem
látja-e indokoltnak Magyarország zászlajának és címerének elhelyezését egy ilyen
esemény megtartásakor, valamint pontosítást kért a hivatal épületén kívüli
házasságkötés alkalmával fizetendő díj tekintetében.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszaérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a
testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr azt válaszolta, hogy nem szükséges ezt a rendeletben
külön szabályozni, és az anyakönyvvezető szalagján szerepel Magyarország címere.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy az előterjesztés, valamint a rendelet szövege
is a magyar nyelv szabályai szerint szövegeződött, és abban egyértelműen szerepelt,
hogy az anyakönyvvezetői szolgáltatások díja milyen formában és mértékben terhelik
a házasulandókat, továbbá az anyakönyvvezetőt megillető díjazás is, amiben nem
történt változás, vagyis ezt a költséget továbbra is az önkormányzat fizeti.
Bódi Judit képviselő asszony pontosította az elmondottakat, valamint elmondta, hogy
tudomása szerint, régen kötelező volt a címer és zászló használata a házasság
megkötésekor a teremben, azóta ez változhatott, de némi igazságot vélt felfedezni a
Dr. Éles András képviselő úr által elmondottakban.
Papp Gáborné képviselő asszony korábbi érdekeltsége alapján elmondta, hogy
törvény rendelkezik erről, a kihelyezett házasságkötés helyszínének engedélyezéséről
pedig a jegyző jogosult dönteni. Ezen helyszíneken viszont a jelképeket biztosítani
kell, amely az anyakönyvvezető feladata.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy volt már alkalma részt venni a
hivatal épületén kívül tartott házasságkötésen, és véleménye szerint emelkedett volt a
hangulat, ez nem a helyszín függvénye.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában a kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Értelmező rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése,
2. kérelmezők: a hivatali helyiségen-, a hivatali munkaidőn kívül tartandó
anyakönyvi eseményeket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő
ügyfelek,
3. hivatali helyiség: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalának Hajdúnánás,
Köztársaságtér 1. szám alatti Díszterme és I. emeleti kisterem.
4. hivatali munkaidő: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalának Szervezeti
és Működési Szabályzatban meghatározott munkaidő.
2. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
2. §
(1)

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésének engedélyezését
az elektronikus rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a
bejelentkezési szándékkal egy időben, de legalább az anyakönyvi esemény
tervezett időpontját megelőző 30. napig.

(2)

A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével
– dönt.

(3)

A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény esetén a kérelmezőknek kell
gondoskodniuk a külső helyszínnek az anyakönyvi esemény megtartására
alkalmas keretéről. A hivatali helyiségen kívüli helyszín akkor alkalmas az
anyakönyvi esemény megtartására, ha az anyakönyvi iratok és kellékek sérülés
és szennyeződésmentes elhelyezését biztosító asztal rendelkezésre áll.

(4)

Nem minősül hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseménynek és e rendelet
szabályait nem kell alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból
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bekövetkező használhatatlansága miatt nem vehető igénybe anyakönyvi
esemény céljára. Ebben az esetben a más helyszínen megtartott anyakönyvi
esemény térítésmentes.
3. §
(1)

Hivatali munkaidőn kívülinek minősül az az anyakönyvi esemény, mely
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott munkarendtől eltérően történik.

(2)

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezését az
elektronikus rendszer által előállított nyomtatványon kell kérni a
bejelentkezéssel egyidejűleg.

(3)

A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével
– dönt.
3. A többletszolgáltatási díj megfizetésének módja
4. §

(1)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
események többletszolgáltatási díját Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatala költségvetési elszámolási számlájára legkésőbb az anyakönyvi
eseményt megelőző 30 nappal kell megfizetni.

(2)

Amennyiben az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási
díjat a kérelmezők írásbeli kérelmére a hivatal visszafizeti.

(3)

Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli
körülmény miatt kerül sor, a házasulók mentesülnek a díjfizetési kötelezettség
alól.

(4)

A (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha
valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt az
anyakönyvvezető előtt a hivatali helyiségében megjelenni nem képes. E
körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni
kötelesek.

(5)

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi
események többletszolgáltatási díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(6)

Amennyiben az anyakönyvi esemény megtartására hivatali helyiségen kívül és
hivatali munkaidőn kívüli kerül sor, a kérelmezők csak a hivatali helyiségen
kívül megtartandó eseményre vonatkozó díjat kötelesek megfizetni.
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Záró rendelkezések
5. §
(1)

Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést
követően megtartott anyakönyvi események esetén kell alkalmazni.

(2)

Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli,
valamint hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
szóló 32/2012. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az épített örökség
helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról
szóló 39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy jogszabályi változás indokolta az
épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati
támogatásról szóló Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezését. Az új törvény
rendelkezései alapján új településképi rendeletben kell az önkormányzatnak
szabályoznia a helyi értékek védelmét, melyre várhatóan év végéig kerülhet sor, majd
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzést.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő
szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati
Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról
és önkormányzati támogatásról szóló 39/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet
hatályon kívül helyezéséről

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő
szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 39/2005. (IX. 20.) önkormányzati
rendelet.
2. §
Ez a rendelet 2017. március 1. napján hatályba lép, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a hirdetőberendezések, hirdetmények és választási plakátok elhelyezéséről szóló 27/2015.
(X. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a rendelet 6. §-ának hatályon kívül
helyezése szükséges, mert nincs összhangban a választási eljárásról szóló törvény
rendelkezésével, amely alapján választási plakát a kampányidőszakban - az ott
felsorolt kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető. Ezt követően megkérdezte,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzést.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte
Kormányhivatal segítségét ebben az ügyben.

a

Hajdú-Bihar

Megyei

Bódi Judit képviselő asszony szerint ideje volt ezen rendeletet módosítani, és
kifejezte aggályait afelől, hogy amilyen széles körben van lehetőség a kihelyezésre,
reményei szerint, a plakátokat ugyanilyen körben le is fogják szedni.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy a népnevelés kudarcba fulladt.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a hirdető-berendezések, hirdetmények és választási plakátok
elhelyezéséről szóló 27/2015. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete

a hirdető-berendezések, hirdetmények és választási plakátok
elhelyezéséről szóló 27/2015. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet
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alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 2.
pontjában és a 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti a hirdető-berendezések, hirdetmények és választási plakátok
elhelyezéséről
szóló
27/2015. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet 6. §-a.
2. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT
önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

egyes

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő
rendeletek módosításának indoka a Hajdúnánás Városi Rendészet létrehozása. A
mezőőri és a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendeletekben ezt
a szervezeti változást vezették át. Kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ülést
megelőző napon megküldött rendelet-tervezetet szíveskedjék elfogadni, majd jelezte,
hogy Dr. Kiss Imre jegyző úr kívánja kiegészíteni az előterjesztést.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a tegnapi napon egy módosított határozati
javaslatot küldtek ki a képviselőknek. Ennek oka az volt, hogy a mezőőrök
feladatellátása nem volt tisztázott. Ezen ügyben tárgyaltak a Hajdú-Bihar Megyei

87

Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatalával, mivel a mezőőri feladatkör hozzájuk
tartozott. A tárgyalások folyamán abban egyeztek meg, hogy a mezőőri feladatkör
maradt az önkormányzat hatáskörében, de csak szakfeladat szintjén. Egyéb tekintetben
a határozati javaslat változatlan maradt.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, figyelembe véve a módosított
határozati javaslatban foglaltakat.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Hajdúnánás Városi Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterület-felügyeletről szóló
1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében és a fegyveres biztonsági őrségről, a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény 19. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §
A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 13/2011. (V. 5.) Önkormányzati
Rendelet
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§

(1) A mezei őrszolgálat (a továbbiakban: mezőőri szolgálat) ellátásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mezőőrök alkalmazásával
gondoskodik.
(2) A mezőőrök Hajdúnánás Városi Rendészet tagjaként végzik feladataikat.”
2. §

(1) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 17/2016 (III. 31.) Önkormányzati
Rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„4. § Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és
kezelésével Hajdúnánás Városi Rendészet közterület felügyelőit bízza meg.”
(2) A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A közterületi térfigyelő rendszer üzemletetésének és kezelésének,
működtetésének költségeit az önkormányzat a Hajdúnánás Városi Rendészet
részére a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.”
3. §
Ez a rendelet 2017. március 1. napján hatályba lép, és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2017. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
elmondta, hogy a 2016. évi közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzat
kötelezettséget vállalt továbbfoglalkoztatásra, ez 15 fő továbbfoglalkoztatását jelenti.
A törvényi szabályozás viszont már nem teszi lehetővé egy személy
közfoglalkoztatásban alkalmazását 5 éven túl, erre tekintettel volt szükséges a hivatali
létszám emelése 15 fővel. Ezt követően a közfoglalkoztatás pozitív hatásairól,
valamint az ezt a programot ért kritikáról ejtett pár szót. Megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatásról kapott
tájékoztatással egy időben kapnak-e majd tájékoztatást a mezőgazdaságról is.
Véleménye szerint nem kapnak teljes körű tájékoztatást a közfoglalkoztatásról, csupán
szépített adatokat.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók
jövedelemtermelő-képességét nagyon nehéz megmondani. Nézetbeli különbségnek
tartja egy profitorientált cég adataival összehasonlítani ezt a foglalkoztatást. Elmondta,
hogy a tavasz folyamán össze akarja hasonlítani a Dr. Éles András képviselő úr és az ő
közfoglalkoztatási programját. Véleménye szerint a lázítás veszélyes dolog ezen
emberek életében, a képviselő-testületnek más üzenetet kellett üzenni nekik.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mi egyezett kettőjük
tevékenységében. Amikor ő volt polgármester, nem volt ennyi közfoglalkoztatott
dolgozó, és mégis rend volt.
Szólláth Tibor polgármester úr elismerte, hogy komoly különbség van, de a
tényszerűség érdekében, a közfoglalkoztatott dolgozóknak nem kell a polgármester
lakása előtt a kezdeniük a hólapátolást és a fűnyírást. Jelezte, hogy Bódi Judit
képviselő asszony ügyrendi kérdésben kért szót.
Bódi Judit képviselő asszony emlékeztette a képviselő-testületet, hogy az
előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szól, javasolta, hogy szavazzon a képviselő-testület.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az ügyrendi javaslatról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint szavazzanak az előterjesztés
határozati javaslatáról 10 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának
I. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának
II. pontját 9 igen szavazattal, 1 fő képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a
szavazásban elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatának
III. pontját 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta.
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A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
47/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
1./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról
szóló 5/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 2. pontját hatályon
kívül helyezi.
2./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Rendészet létrehozása tárgyában hozott 7/2017. (I. 26.) számú Képviselő-testületi
Határozatát hatályon kívül helyezi és az önkormányzati rendészeti szerv
létrehozásáról az alábbiak szerint határoz:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati 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 az önkormányzat létszámát 2 fővel a 031030 Közterület rendjének fenntartása Kormányzati funkción megemeli, míg
ugyanezen a Kormányzati funkción a Hivatali létszámot 2 fővel lecsökkenti.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi Rendészet létrehozása
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28.
48/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az
előterjesztés melléklete szerint 2017. március 1-i hatállyal elfogadja a következő
módosítással:
- A Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetének A pontjában a Hivatal
belső szervezeti egységeinek felsorolásában, valamint a szervezeti ábrán a
„Hajdúnánás Városi Rendészet” szövegrészt törli,
- A Szervezeti és Működési Szabályzat 1.7. Hajdúnánás Városi Rendészet címét
törli.
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.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Kiss Imre jegyző
2017. február 28.

49/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a továbbfoglalkoztatással
érintett
30 fő bér és járulékai fedezetére 5.892.600,- Ft/hó összeget biztosít a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal részére az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
közfoglalkoztatási tartaléka terhére
Felkéri a jegyzőt a határozatból eredő intézkedések megtételére.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: azonnal

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás város
2016-2017. évi településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte Marosán Andrea városi főépítészt, majd
elmondta, hogy a folyamatban lévő rendezési terv módosítási eljárásában a testület
feladata, hogy a környezeti hatásvizsgálat szükségességét megállapítsa a tervezett
változások környezetre gyakorolt hatás alapján. A módosítás várható környezetre
gyakorolt hatása nem indokolta környezeti vizsgálat készítését, tekintettel arra, hogy a
vizsgálatok alátámasztották azt, hogy a tervezett változtatások várható környezeti
hatása nem jelentős, valamint a környezet védelméért felelős szervek sem kérték annak
elkészítését. Ezt követően 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 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás város 2016-2017. évi településrendezési terv és
helyi építési szabályzat módosítása környezeti hatásvizsgálat szükségességének
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megállapításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
50/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható
környezetre gyakorolt hatása nem indokolja az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat készítését, tekintettel arra, hogy a vizsgálatok alátámasztották azt, hogy a
tervezett változtatások várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a környezet
védelméért felelős szervek sem kérték annak elkészítését.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. március 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás
város 2016-2017. évi településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása
véleményezési szakaszának lezárására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a testület az elmúlt évi két
határozatai alapján 11 pontban meghatározott tartalom szerint döntött a város érvényes
településrendezési eszközök módosításának előkészítéséről.
A Kukori Baromfi- Vágóhíd Húsipari Kft. kérelme alapján a rendezés alá vont terület
tekintetében beérkezett kérelem alapján javasolta a településrendezési eszköz
módosításának célját és várható hatását változatlanul megtartva Ilyés Judit Szandra
E. V. 4405 Nyíregyháza, Lajtos utca 6. egyéni vállalkozó nevére átírni.
A rendezés alá vont területekre vonatkozó módosítás a dokumentációs anyag
elkészítését követően 2016. november 17-én került meghirdetésre véleményezésre. A
véleményezési szakaszt a beérkezett véleményekre adott válaszok táblázatos
kiértékelése alapján javasolta lezárni. A végső szakmai véleményezési eljárást a
kiértékelés szerinti javítást követően kellett megindítani, majd annak lezárását
követően került vissza elfogadásra a Képviselő- testület elé. Ezt követően
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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 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás város 2016-2017. évi településrendezési terv és helyi
építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárására vonatkozó
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
51/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Hajdúnánás településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában benyújtott
Kukori Baromfi- Vágóhíd Húsipari Kft. (cím: 4080 Hajdúnánás, Béke u. 39-41.
szám) és Ilyés Judit Szandra E.V. cím: 4405 Nyíregyháza, Lajtos utca 6. egyéni
vállalkozó kérelmét és úgy határoz, hogy a 186/2016. (VI. 30) számú
Képviselő-testületi Határozat II. /2. pontját a rendezés alá vont terület, a
településrendezési eszköz módosításának célját és várható hatását változatlanul
megtartva Ilyés Judit Szandra E. V. 4405 Nyíregyháza, Lajtos utca 6. egyéni
vállalkozó nevére, mint a Cél megvalósítójára az alábbiak szerint módosítja:
„2. Ilyés Judit Szandra E. V. 4405 Nyíregyháza, Lajtos utca 6. kérelmére,
6156/20 és 6156/21 hrsz-ú földterületek terület-felhasználását érintő
módosítását,”

II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás város
településrendezési tervét és helyi építési szabályzatát érintő 2016.-2017. évi
módosításának településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet szerinti véleményezési szakaszát lezártnak tekinti.
III. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a dokumentáció a véleményezés során
beérkezett észrevételek a táblázatos kiértékelése szerint kerüljenek javításra,
majd ezt követően kerüljön végső szakmai véleményezésre az állami főépítész
elé, annak érdekében, hogy a településrendezési terv és helyi építési szabályzat
módosításának jóváhagyása megtörténhessen.
IV. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket tájékoztassa a
képviselő-testület döntéséről, illetve a településrendezési szerződéseket a
döntésnek megfelelően készítse elő és felhatalmazza azok aláírására.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg, és
gondoskodjon az állami főépítész végső szakmai véleményének megkéréséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28. - településrendezési szerződés megkötése
2017. március 1. - végső szakmai véleményezési eljárásának megindítása

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánás Város 2017-2020. évekre szóló Közművelődési Koncepciójának
elfogadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális; a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport és a Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Közművelődési Koncepció átfogó
felülvizsgálata megtörtént, a közművelődési intézmények javaslatai, a szakmai
egyeztető megbeszélésen és a 2017. január 24-én megtartott MOISB ülésen
elhangzottak figyelembevételével készült el az elfogadásra váró tervezet. Ezt követően
köszöntötte Szilágyi Erzsébet ügyvezető asszonyt, valamint elmondta, hogy jelen volt
az előterjesztésnél Buczkó József, a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény intézményvezetője is, akik kérdés esetén szívesen válaszolnak.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági
Egyesülethez van besorolva a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Ház működtetése, de
lehetett-e már tudni, hogy kit bíztak meg a további működtetéssel.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, abban állapodtak meg, hogy félévkor a
képviselő-testület dönt erről. Saját álláspontja, hogy érdemes lenne a Nánás Pro
Cultura Nonprofit Kft-t a továbbiakban megbízni ezzel a feladattal.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy milyen elképzelése volt Szólláth
Tibor polgármester úrnak arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatnak át kell adnia a
feladatait más szervezeteknek, hogy később csak a közfoglalkoztatás és a hivatal
működése maradjon az ő feladatkörében.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem egyezik a nézőpontjuk, szerinte
viszont egy közművelődési intézményt ilyen végzettségű szakemberek rendezettebben
tudnak vezetni, mint az önkormányzat. Ehhez kapcsolódóan ő javulást is látott a Nánás
Pro Cultura Nonprofit Kft. vezetésében, hiszen a termeik folyamatosan használatban
vannak, ettől jobb hírt pedig nem hitte, hogy kaphat.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy ő maga sem ért a közművelődési
intézmények működéséhez, viszont ha korábban döntöttek volna a Bocskai
Filmszínház és Ifjúsági Ház második féléves működtetéséről, már belekerülhetett
volna a költségvetésbe, valamint megkérdezte, hogy miért szükséges külön sor a
költségvetésben a városnapi rendezvényeknek.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy ez Hajdúnánás Város Közművelődési
Koncepciója, vagyis egy önkormányzati koncepció, amely csak részben fogalmazza
meg az általa működtetett intézmények elveit, ugyanakkor sok különböző civil
szervezet szerepel benne. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el ezt a
koncepciót, melyet nem csak Szilágyi Erzsébet ügyvezető és jómaga dolgozott ki,
hanem többen is gondolkodtak ennek megalkotásán.
Dr. Éles András képviselő úr egyet értett azzal, hogy így kerek ez a koncepció. Ezt
követően megosztotta az ezzel kapcsolatos kételyeit, említette példaként a
Kendereskert kihasználatlanságát.
Szólláth Tibor polgármester úr ismertette az előző városvezetés óta bekövetkezett
változásokat, majd közölte, hogy ezen a téren is hajlandó összevetni a helyzetet
Dr. Éles András képviselő úrral, és megkérte Szilágyi Erzsébet ügyvezető asszonyt,
tájékoztassa a képviselő-testület tagjait a Kendereskert látogatóinak számáról,
valamint, hogy van-e valós igény ezekre a közösségi terekre.
Szilágyi Erzsébet, Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy
készülnek a beszámolóra, és kiemelte a Kendereskert és a PinceKlub vonatkozásában
is a közösségi tér elnevezést. Elismerte, hogy elsősorban vállalkozási tevékenység
folyik mindkettő helyen, azonban elsődleges funkciójukat tekintve, közösségi terek. A
2016. évben voltak egyéni és csoportos látogatók is a Kendereskertben, számadatokat
nem tudott mondani, mert még nem készült el a beszámoló, de annyit elmondott, hogy
jelentős számban közösségek használták ezt a teret. A látogatók, összetételüket
tekintve, főleg iskolás csoportokból, és nyugdíjasokból álltak. Egyetértett abban, hogy
tavasztól őszig szokták látogatni a Kendereskertet, de a látogatási időszakban
kihasználás szempontjából kedvező ez a közösségi tér. A PinceKlub sajátossága, hogy
osztott terekből áll, így nagyobb rendezvény befogadására nem alkalmas, de
lehetőségeknek megfelelően próbálják kihasználni az adott teret.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a koncepció kialakítását
komoly szakmai munka előzte meg, valamint, hogy az önkormányzat közművelődési
törvényben meghatározott kötelező feladatai közé tartozik közművelődési terek
kialakítása. Ilyen közművelődési tér a könyvtár és egy közösségi színtér kialakítása. A
koncepcióban remekül látszik az a városvezetési szemlélet, amely a kötetező
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feladatokon túl egy többletet jelent. A Nánás Pro Cultura Kft.-vel kapcsolatban
megköszönte Szilágyi Erzsébet ügyvezető asszony munkáját, a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság nevében is.
Tóth Imre képviselő úr pontosította a tévesen elhangzott információkat, miszerint az
Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évente kivezényli a
gyerekeket a Kendereskertbe. Elmondta, hogy egy alkalommal került sor látogatásra,
iskolai esemény keretében a Kendereskertbe, azóta az osztályfőnök, illetve a
szaktanárok koordinálják a látogatásokat. A koncepció összefoglalta és új irányba
terelte a városban végzett sokrétű közművelődési feladatokat. Szerette volna a maga
részéről, valamint Szilágyi Erzsébet ügyvezető asszony, és Buczkó József
intézményvezető nevében is megköszöni mindenkinek a munkáját.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint szakmailag a koncepció lehetőségekhez
képest tökéletes. Megvalósulásához megfelelő szintű infrastruktúra szükséges, ezért
büszke a városra, hogy ilyen tereket tudott kialakítani.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint is megfelelő a koncepció. Érdekelte
azonban, hogy milyen módon lehetne megszólítani azokat a rétegeket, akik nem
mennek el a város által szervezett rendezvényekre. Értette az aktív korosztályt, hiszen
az ifjúságot és a nyugdíjas korosztályt látni főként ezeken a programokon. Felmerült
benne az kérdés, ha az Okkal-Más-Okkal Egyesület befejezi ezt a tevékenységet, a
Nánás Pro Cultura Kft. más forrásból folytatja-e ezt a tevékenységet. Szakmailag ezt
elfogadhatónak tartja.
Szólláth Tibor polgármester úr tisztázta, hogy az év felénél változás várható,
amelyről majd a képviselő-testület fog dönteni.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megköszönte minden érdekelt munkáját
a koncepció elkészítésében, valamint jól megszerkesztett koncepciónak tartja, mely
tartalmazza a lakossági és a szakmai igényeket. Örömmel látta, hogy nem
kihasználatlan terek építésére, hanem komoly kulturális programok szervezésére
fordítják az önkormányzattól kapott 102 millió Ft-ot.
Szilágyi Erzsébet, Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője szeretett volna
reagálni az őt érintő észrevételekre. Elmondta, hogy ő is érintett az Okkal-Más-Okkal
Ifjúsági Egyesületben, 2016. év decemberében írtak egy levelet a polgármester úrnak,
azzal kapcsolatban, hogy bár sokáig működtették a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági
Házat, szerették volna lezárni ezt a korszakot, legkésőbb 2017. június 30-áig, valamint
kérték, hogy a képviselő-testület gondoskodjon az intézmény további üzemeltetéséről.
A decemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalták az ügyet, ahol esetleges későbbi
üzemeltető személyében, felmerült a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., azonban ezzel
kapcsolatos hivatalos tájékoztatásról még nem volt tudomása.
Dr. Éles András képviselő úr szerint a koncepcióval és az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági
Egyesülettel kapcsolatban szerinte minden rendben volt, viszont bizonyos
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programokkal voltak problémák, hasonlóan a Bocskai Filmszínház és Ifjúsági Házban
működő mozi szolgáltatási tevékenységgel.
Szilágyi Erzsébet, Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy
másik szolgáltató lett megbízva a mozi szolgáltatási tevékenységgel, aki márciustól
kezdi meg a vetítést.
Szólláth Tibor polgármester úr arra kérte a képviselő-testület tagjait, hogy ne hozzák
kellemetlen helyzetbe Szilágyi Erzsébet ügyvezető asszonyt.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta az elhangzottakkal kapcsolatban,
hogy a koncepciónak nincsenek hiányosságai, még el nem készült elemeket nem
tartalmazhat.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás Város 2017-2020. évekre szóló Közművelődési
Koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
52/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Város 20172020. évekre szóló Közművelődési Koncepcióját az előterjesztés melléklete szerint
elfogadja.
Felkéri a polgármestert a Közművelődési Koncepció minél szélesebb körű
megismertetésére, a városban működő valamennyi köznevelési és közművelődési
intézmény, szervezet részére történő megküldésére, valamint a város honlapján való
megjelentetésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT
közművelődési megállapodás megkötéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
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(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Buczkó József képviselő úr távozott a képviselő-testületi ülésről, így a testület 9 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy annak okán, hogy a Nánás Pro
Cultura Nonprofit Kft. eredményesen vehessen részt különböző pályázatokon,
szükségessé vált a társasággal megkötött közművelődési szerződés hatályon kívül
helyezése, és egy új – a korábbi szerződés elemeit és a lentebb felsorolt jogszabályi
rendelkezéseket is tartalmazó – közművelődési megállapodás megkötése. Ezt követően
köszöntötte Szilágyi Erzsébet ügyvezető asszonyt, majd 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 közművelődési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztés
határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
53/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
2017. március 01. napi hatállyal az előterjesztés mellékletét képező közművelődési
megállapodást köt a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6.).
A Képviselő-testület a közművelődési megállapodás megkötésére tekintettel a felek
között 2015. május 29. napján létrejött, 13787-1/2015. iktatószámú közművelődési
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi.
Felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. február 28. - közművelődési megállapodás aláírására

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók jutalmazásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság pedig az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolják módosítással.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a testület korábbi ülésén került
elfogadásra „A versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő általános és középiskolai
tanulók elismeréséről” szóló Jutalmazási Szabályzat, mely kimondta, hogy a MOISB
jogosult minden évben javaslatot tenni a versenyek résztvevői számára kirándulással,
vagy 5 alkalmas fürdőbérlettel, kulturális programmal való vagy pénzbeli
jutalmazására., valamint elmondta, hogy tudomása szerint a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság rendkívüli ülés keretében tárgyalta a napirendi pontot. Ezt
követően megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés, majd előzetesen azzal a javaslattal élt, hogy hagyják meg az ismertetést a
szakbizottság elnökének.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony ismertette, hogy egy új jutalmazási
szabályzatot fogadott el a testület, a bizottságnak pedig elsődleges feladata az volt,
hogy mindenben ehhez a szabályzathoz igazodjon. Problémát jelentett, hogy a
jutalmazási szabályzat a jutalmazási javaslatok leadási határideje előtt pár nappal
került elfogadásra, így a hivatal úgy döntött, hogy későbbre teszik a leadási határidőt, a
javaslatok beérkezése viszont rendezetlen volt. Hálásak a számos pályázat
beérkezéséért, de azok egy része nem felelt meg a követelményeknek, hiányoztak
bizonyos mellékleteik. Az intézmények pedagógusainak összehívása után sor került a
javaslatok mérlegelésére. Az új szabályzat által hivatott koncepció az volt, hogy a
kiemelt versenyen helyezést elért tanulók kapjanak pénzjutalmat. A jutalmazásra
fordított összeg figyelembe vételével, bizottsági javaslat alapján a további, helyezést
elért tanulók jutalmazása kirándulás, illetve oklevél formájában történnek.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogyan és milyen formában fognak
dönteni azokról a gyerekekről, akik nem kiemelt versenyen értek el helyezést.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy ezek a gyerekek a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által megszervezésre kerülő
kiránduláson vehetnek majd részt, valamint oklevél jutalmazásban fognak részesülni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy tiszteli a szakbizottság munkáját.
Dr. Éles András képviselő úr szerette volna pontosan megtudni a jutalmazások
összegét.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony felolvasta a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottság rendkívüli ülésén készült bizottsági javaslatát, miszerint a tanulók
egyéni jutalmazására 160 000,- Ft-ot, a csapatok jutalmazására 110 000,- Ft-ot
biztosított az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére, valamint a fennmaradó
630 000,- Ft összeget az érvényes jutalmazási javaslatokat beküldött tanulók közös
kirándulására fordítja.
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Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy egyetért azzal, hogy valóban sok a
sportversenyen elért helyezés szerepel a táblázatban, valamint csak néhány
sportegyesületből érkeztek javaslatok, valamint megkérdezte, hogy érkezett-e
érvénytelen javaslat, aki nem fog semmiféle jutalmazásban részesülni.
Ötvös Attila képviselő úr is egyet értett Bódi Judit képviselő asszony gondolataival,
valamint szerinte a tanulmányi versenyeken elért helyezések tekintetében nagyobb a
pedagógus szerepe, mint a sportversenyek tekintetében.
Tóth Imre képviselő úr szerint a jutalmazási javaslatok hiányossága részben a
felterjesztő hibája, több esetben hibás a versenykiíró, aki nem adott igazolást az adott
versenyen elért helyezésről, ezért volt szükség további átvizsgálásokra a verseny
megfelelő besorolásához. A jutalmazási szabályzat alapján pénzjutalmazásra jogosult
tanulók mindegyike részt vehet a kiránduláson, senki nem maradt ki ezen gyerekek
közül. A többi gyermekek, akik szintén jutalmazásra jogosultak, oklevél formájában
lesznek elismerve.
Dr. Éles András képviselő úr javaslattal élt, a szabályzat következő módosításával
kapcsolatban, miszerint hozzanak létre egy „jó tanuló és jó sportoló” kategóriát,
melyet 50 000 Ft összegben díjaznának.
Bódi Judit képviselő asszony elfogadta azt a nézetet, miszerint az ünnepség hosszan
elhúzódott az oklevélátadás miatt, de véleménye szerint egy gyermeknek sokat jelent,
akármit is kap, ha azt a polgármester úr adja át neki. Ennek okán kérte, hogy az
oklevelek átadását, ha nem is a március 15-ei ünnepség alkalmával, de személyesen
Polgármester úr adja át. Elismerte a szakbizottság munkáját, hogy számos pályázatból
ki tudták válogatni azon kevés tanulót, akiket később pénzjutalomra jogosultnak
tartanak, ezért ésszerűnek találná a bejövő pályázatok számát csökkenteni egy újabb
módosított pályázat segítségével.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy alpolgármester urakkal ki fognak
menni az iskolákhoz iskolai keretek között fogják átadni az okleveleket.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók
jutalmazásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
54/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a versenyeken, pályázatokon
sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi elismeréséről szóló Jutalmazási
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Szabályzat alapján az előterjesztés mellékletben meghatározottak szerint, a
versenyeken és pályázatokon sikeresen szereplő
- 11 tanuló egyéni jutalmazására 160 000,- Ft-ot
- 4 csapat jutalmazására
110 000,- Ft-ot
- érvényes jutalmazási javaslatokat beküldött tanulók közös kirándulására
630 000,- Ft-ot
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület elhatározza, hogy az előterjesztés mellékletében megjelölt,
oklevél elismerésben részesülő tanulók, csoportok és felkészítő pedagógusok
részére az oklevél átadására intézményi keretek között – ünnepség keretében –
kerüljön sor.
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az
elismerések városi ünnepség keretében történő átadására és az intézményvezetők
értesítésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. március 15.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal
kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi, valamint a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolták kiegészítéssel.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a pályázat benyújtási határideje
2017. január 31. napja volt. A pályázati űrlapot 57 tanuló nyújtotta be, amelyből
1 pályázat nem felelt meg az Ösztöndíjszabályzat előírásainak. A pályázók félévi
tanulmányi eredményeit figyelembe véve, az alábbi három lehetséges változat szerint
javasolta az ösztöndíj havi összegét megállapítani, majd megadta a szót Szabóné
Marth Éva képviselő asszonynak.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság az előterjesztés határozati javaslatának A. változatát
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.
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Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is az
előterjesztés határozati javaslatának A. változatát javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Szólláth Tibor polgármester úr 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. változatát illetően, amely 1.340.000,- Ft összegben támogatja a
tanulókat.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról előterjesztés
határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
55/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben Tanulók
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók
jellemző adatait 2017. február hónaptól 2017. június hónapig a mellékelt javaslat
szerinti tanulókat támogatja az „A” változat szerinti 1.340.000,- Ft összeggel.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a
pályázók értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos, illetve 2017. március 10. - az értesítés megküldésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

Előterjesztés

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr kérte az előterjesztés mellékletére történő
módosítást, miszerint december 21. és december 22. beütemezett szabadságának
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terhére szeretné módosítani február 23-ik és február 24-ik napjait. Megkérdezte, hogy
az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő
szabadságütemezéssel?

úr

megkérdezte,

hogy

egyetért-e

ezzel

a

Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a szabadságütemezést törvény írja
elő, így eszerint cselekszik.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy elvi okok miatt nem kívánt a szavazásban
részt venni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el, figyelembe véve az elhangzott
módosítást is.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a polgármester 2017. évi szabadságának ütemezéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatát - figyelembe véve az elhangzott módosítást - 8 igen
szavazattal, 1 fő képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
56/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban foglaltak szerint
Szólláth Tibor polgármester 2017. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés
melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert a szabadság igénybevételéről a képviselő-testület részére a
kivételt követő ülésen adjon tájékoztatást.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: esedékességkor
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT
polgármester illetményének ismertetéséről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

TÁRGYALÁSA:

Előterjesztés

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az önkormányzati törvény 2016. év
végi módosítása többek között a polgármesterek illetményét is módosította. Mivel a
polgármester felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja, a törvény
szerinti illetmény megállapítását és az illetménytől függő költségtérítését a testületnek
határozatban kell megállapítania, majd átadta a szót Dr. Kiss Imre jegyző úrnak.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy az előterjesztésben igyekeztek a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően megfogalmazni a polgármester illetményére vonatkozó
előírásokat, valamint rögzítették azt is, hogy a képviselő-testületnek ebben mozgástere
nincs.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy Szólláth Tibor polgármester úr
egyetért-e ezzel az előterjesztéssel?
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy formálisan meg kell felelni a törvény
általi elvárásnak, de a kérdésre válaszolva elmondta, hogy már jelzésre került a
részéről egy olyan elképzelés, melynek keretében jutalmazásra kerülnének a hivatal
dolgozói szakmai munkájuk elismeréseként.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy elvi okok miatt nem kíván a szavazásban
részt venni.
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 a polgármester illetményének ismertetéséről szóló előterjesztés
határozati javaslatát 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Szólláth Tibor), 1 fő
képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
57/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
I./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.
§
(4) bekezdés f) pontja alapján Szólláth Tibor Zoltán polgármester illetménye
– 2017. január 1-i hatállyal – havi bruttó 698.000,- Ft.
II./ A
képviselő-testület
megállapítja,
hogy a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése
alapján Szólláth Tibor Zoltán polgármester költségtérítése – 2017. január 1-i
hatállyal – havi 104.700,- Ft.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2017. február 27.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat és intézményei földgázbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az önkormányzat és intézményei
jelenleg érvényes földgáz kereskedelmi szerződése 2017. október 1-én jár le. Az
előterjesztés javaslatot tett arra, hogy ismételten csoportos közbeszerzési eljárás
keretében, a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. által lebonyolítva, válasszuk ki a
szolgáltatót a 2017. október 1. és 2019. október 1. közötti időszakra. Ezt követően
megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy az előterjesztéshez kapcsolódóan
érkezett-e olyan információ, amely alapján az előterjesztés egy része nem nyilvános.
Kiss György irodavezető nemleges választ adott.
Dr. Éles András képviselő úr a földgáz árát hasonlította össze az évek során, melyek
által azt a következtetést vonta le, hogy az emberek át vannak verve Magyarországon.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta a véleményét a földgázbeszerzésről, majd
megköszönte a hozzászólást.
(Papp Gáborné képviselő asszony kiment a képviselő-testületi ülésről, így a testület
8 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy az árak nyilván csökkentek, de beszélni kell a
kitermelésről is, amelynek költsége igen magas.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a múlt évi árakkal kellett volna
összehasonlítani a mostani árat, és ezt vizsgálva észrevehető a csökkenés.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ügyrendi javaslatot tett, mely szerint a testület
szavazzon az előterjesztés határozati javaslatáról.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el arról az ügyrendi javaslatról,
mely szerint szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt az ügyrendi javaslatot, mely szerint szavazzon a képviselőtestület az előterjesztés határozati javaslatáról 6 igen, 1 nem (Dr. Éles András),
1 tartózkodással (Bódi Judit), 1 fő képviselő (Papp Gáborné) nem vett részt a
szavazásban elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei földgázbeszerzésére szóló
előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
58/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat és intézményei számára földgáz energia beszerzéshez csatlakozik a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca
47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) által szervezett, a
Magyar Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó,
csoportos földgáz energia közbeszerzéshez a 2017. október 1-től 2019. október 1-ig
tartó szerződéses időszakra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező, „Szindikátusi
szerződés”-t aláírja.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t bízza
meg, 60.000 Ft/hó + ÁFA díjazással. A megbízási díj a 2017. október 1-től 2019.
október 1-ig tartó szerződéses időszak során 24 hónapon keresztül kerül
kiszámlázásra. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező
„Szerződés” és „Meghatalmazás” aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 2018. és 2019. évi
költségvetésben történő tervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. március 31. - a szerződés, a meghatalmazás és a nyilatkozat
aláírására
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2018. január 31.
2019. január 31.

- a 2018. évi költségvetésben való tervezésre
- a 2019. évi költségvetésben való tervezésre

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b)
kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja
kiegészítéssel, a Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát
elfogadásra javasolja.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a 21/2017. (I. 26.) számú Határozat
értelmében az Önkormányzat együtt kívánt működni a társasággal, és lehetőségeihez
mérten támogatni kívánta annak tevékenységét. Javasolta, hogy az ingatlan számított
amortizációja és a korábbi bérleti díjak alapján az ingatlanrész bérleti díja
200.000+ÁFA/hó legyen. Valamint javasolta a képviselő-testületnek, hogy fentiek
figyelembe vételével döntsön a helyiségbérleti szerződés megkötése mellett, úgy hogy
a bérleti díj összegét elengedi, az ÁFA terhének megfizetése mellett (54.000,- Ft/hó).
Ezt követően üdvözölte Cseh József urat, majd megkérdezte, hogy kívánja-e
kiegészítést tenni, vagy hozzászólni az elmondottakhoz.
Cseh József, az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. tagja megköszönte a
bizottságoknak, hogy elfogadásra javasolták az előterjesztést, és várja a testület
véleményét.
Ötvös Attila képviselő úr ismertette a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett
módosítást, miszerint a bérleti díj összegének elengedése mellett, az ÁFA terhére
fizesse meg a társaság az említett havi 54.000,- Ft összeget.
(Papp Gáborné képviselő asszony visszaérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a
testület 9 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr sok sikert kívánt a cégnek a továbbiakban.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
hozzászólás.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest,
Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b) kérelméről szóló előterjesztés határozati javaslatát
8 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
59/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2814
helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 14. szám alatti
ingatlanon található 1500 m2 nagyságú területét 2017. augusztus 1. napjától
számított 8 hónapos határozott időtartamra 200.000,- Ft/m2 +ÁFA/hó bérleti díj
mellett bérbe adja az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest,
Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b) részére, úgy hogy az ÁFA terhének megfizetése
mellett a bérleti díj összegét elengedi.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására.
Felkéri továbbá, hogy a bérleti szerződés lejártát megelőzően tájékoztassa a
Képviselő-testülete a társaság további szándékairól.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. július 01.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés 4080 Hajdúnánás,
Reviczky utca forgalomszabályozás módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatának B változatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Hajdúnánási Rendőrkapitányság
forgalomszervezési javaslatára a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Üzemeltetési és Beruházási csoportja forgalmi rend módosítására tett javaslatot a
Reviczky utca forgalombiztonság növekedése érdekében, mivel a Reviczky utca a
Bartók Béla felől a Bocskai utca irányába van szabályozva, amely forgalmi rend
balesetveszélyes. Ezt követően 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 a határozati javaslatának B
változatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Reviczky utca forgalomszabályozás
módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András), 1 fő képviselő (Bódi Judit) nem vett részt a
szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
60/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a Reviczky utcában a Bartók Béla
felől a Bocskai utca irányába az egyirányú forgalmi rendet „mindkét irányból
behajtani tilos” (KRESZ 40. ábra) jelzőtábla kihelyezésével módosítja, alatta
kiegészítő jelzéssel: „kivéve célforgalom”. Elfogadja a forgalomváltozással járó
számított 65eFt költséget, amelyre az Önkormányzat 2017. évi költségvetés 045160
funkciókód alatti Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása jogcímű kiadás
nyújt fedezetet.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. április 28.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr mivel több napirendi pont nem volt, megadta a szót a
képviselőknek kérdések, észrevételek megtételére.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr figyelembe ajánlotta a Kommunizmus
áldozatainak emléknapját, amely 2017. február 25-én, szombaton 15,00 órakor
Hajdúnánás-Tedejen kerül megrendezésre.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát
és a képviselő-testület nyilvános ülését du. 12,15 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

