JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július
26-án - szerdán - de. 9,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésének helye: a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés megkezdésekor:
Szólláth Tibor polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné
Marth Éva, Nagyné Juhász Krisztina, Bódi Judit, Dr. Éles András, Ötvös Attila
képviselők
A rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Buczkó József,
Tóth Imre képviselő urak és Papp Gáborné képviselő asszony
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György, a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Dr. Szombati Ágnes,
Önkormányzati Csoport csoportvezetője, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Jenei
László informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 fő jelenlétével
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja
meg.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el annak elfogadásáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 8 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés a 2017. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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3.)

Előterjesztés a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók
jutalmazásáról szóló 54/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott
önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés közös megegyezéssel történő lakáscseréről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Különfélék

Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett
javaslatot, Ötvös Attila képviselő úr személyére.
(A teremben levő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 7 igen
szavazattal, 1 képviselő (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2017. évi összesített
közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztés tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót Dr. Kiss Imre jegyző úrnak.
Dr. Kiss Imre jegyző úr tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, mint ahogyan azt a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén is elmondta, hogy értesüléseink szerint a
„Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” keretében építési beruházást tud az
önkormányzat megvalósítani pályázat keretében. Ez a tétel ma reggel került bele az
előterjesztés mellékletét képező táblázatba, mely a mai napon kiosztásra is került.
Kérte, hogy az elhangzott kiegészítéssel fogadja el a testület a határozati javaslatot.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a kiegészítést. Ez azt jelenti, hogy
nyertünk 29 millió Ft-ot, mely közbeszerzés köteles lesz. Megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.

364

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról, figyelembe véve az elhangzott kiegészítést, mely szerint a határozat
mellékletét képező táblázat egy sorral a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”
kiegészítésre kerüljön.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 2017. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról készült
előterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott kiegészítéssel együtt - 8 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
248/2017. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúnánási Járási Hivatala és Hajdúnánás Városi
Önkormányzat között 2017. február 27-én, a járási startmunka mintaprogram
megvalósítása céljából létrejött Hatósági Szerződés keretében megvalósítandó
beruházások, és „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához
szükséges mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása” tárgyú közbeszerzés
eredménytelenné nyilvánítása folytán ismételten lefolytatandó közbeszerzési eljárás miatt
a 76/2017. (III. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott „Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési terv”-ét a melléklet szerint
módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának előírásai alapján a közbeszerzési eljárások megindítását rendelje el, és
gondoskodjon azok lefolytatásáról. Felkéri továbbá, hogy az érintetteket tájékoztassa és
gondoskodjon a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban
való közzétételről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: szükség szerint

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) felügyelő bizottsági tagjának
megválasztásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén határozatképtelenség
miatt nem született döntés.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szólláth Tibor polgármester úr ismertette az előterjesztés tartalmát és a maga
részéről Bódi Judit képviselő asszonyt javasolta Felügyelő Bizottsági tagnak.
Megkérdezte, hogy képviselő asszony elfogadja-e a jelölést.
Bódi Judit képviselő asszony jelezte, hogy a jelölést elfogadja.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a bizottsági ülésen már elmondta a
véleményét, amelyet most is fenntart, egyébként mindenben partner, ha tisztességesen
tájékoztatják. Véleménye szerint nem azt kell mondani, hogy Sebestyén László
lemondott, hanem azt, hogy Dr. Horváth Tibor Gergely elhelyezkedett Sebestyén
Lászlónál, ezért összeférhetetlenség áll fenn, ezért van ez a javaslat. Ha ez lenne az
előterjesztésben számára korrekt és támogatható lett volna, de ez így „be van
csomagolva”, pedig ezt a történetet az egész város tudja.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az előterjesztés arról szól, hogy egy
korábbi Felügyelő Bizottsági tag lemondott a tagságáról. Az igaz, hogy ez egy kicsi
város és mindenki mindent tud, semmi sem titok ebben az ügyben. A Holding Zrt.
vezérigazgatója kért és kapott arra lehetőséget, hogy egyéb munkaviszonyt létesítsen,
ebben volt jogosultsága dönteni, az a kérdés, hogy ez jogszerű volt-e vagy sem. Ha
nem akkor, intézkedni kell, ha jogszerű, akkor ezzel nincs semmi gond. Ebben nincs
titok, „becsomagolni való”, amit rejteni, titkolni kellene.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a bizottsági ülésen képviselő úr választ
kapott a feltett kérdéseire.
Dr. Éles András képviselő úr megismételte, hogy a bizottsági ülésen elmondottakat
fenntartja. A képviselők nem tudhatják azt, hogy egyéb munkáltatói jog gyakorlása,
amely teljesen törvényes és jogszerű kapcsán milyen intézkedések, engedélyek
tehetők. Nem a jogszerűtlenségről beszél. Arról beszélt, hogy ebben a városban
legelőször az terjedt el, hogy Dr. Horváth Tibor Gergely lemondott és átmegy
Sebestyén László cégéhez, mert nem kapott fizetésemelést, de egyébként beszélnek
másról is.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról, kiegészítve Bódi Judit nevével és lakcímével.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról készült előterjesztés határozati
javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy Bódi Judit 4080 Hajdúnánás, Dobó István u. 7.
szám alatti lakost választja meg 2017. július 26. napjától kezdődően 2021. november
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30. napjáig tartó határozott időre 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
249/2017. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Holding
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.,
cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) felett alapítói jogokat gyakorló szervezet úgy
határoz, hogy Sebestyén László 4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 28. szám alatti lakos, a
Zrt. felügyelő bizottsága tagjának, az ezen tisztségéről való lemondására tekintettel, a Zrt.
felügyelő bizottságának új tagjának:
Bódi Judit
4080 Hajdúnánás, Dobó István u. 7. szám
alatti lakost választja meg 2017. július 26. napjától kezdődően 2021. november 30.
napjáig tartó határozott időre.
A felügyelő bizottság tagjai a tevékenységüket javadalmazás nélkül végzik.
Felkéri a polgármestert a megválasztott felügyelőbizottsági tag értesítésére, valamint a
további a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. július 31.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a versenyeken,
pályázatokon sikeresen szereplő tanulók jutalmazásáról szóló 54/2017. (II. 22.) számú
Képviselő-testületi Határozat módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr ismertette az előterjesztés előzményét, mely szerint a
versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi elismeréséről
szóló Jutalmazási Szabályzat alapján, a versenyeken és pályázatokon sikeresen
szereplő tanulókat, 300 fő gyereket 630 eFt-ból megpróbálunk kirándultatni. Ez az
összeg azonban nem fedezi ennyi gyerek költségét. A javaslat, hogy a 2017. augusztus
4-5-én megrendezésre kerülő Hajdúk Világtalálkozójára minden gyermek számára egy
2 napos bérletet, valamint szombati napon étkezést biztosítson az önkormányzat a már
megállapított költségvetést figyelembe véve.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a jövőre nézve ez lesz-e a
szándékunk, amelyet nem tartott egy nagy ötletnek, ez önmagunk szponzorálása.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint egy ez jó „B” terv, de nem jó „A” terv. A
maga részéről sem támogatja ezt hosszú távon, de az látható, hogy 300 gyermeket nem
tudunk 630 eFt-ból kirándultatni. A dolog másik oldala, hogy a testületnek több
összeget kell biztosítani, illetve szűkíteni kell ezt a létszámi kört. Dolgoztunk a
Jutalmazási Szabályzaton, de még ezt folytatni kell. Az összegen emelni kell, a
létszámot viszont csökkenteni kell. Ez most egy közbenső állapot, most a megoldást
kerestük. Nincs önmagunk szponzorálásáról szól, most az a cél, hogy próbáltuk azt
megtalálni, hogy értelmesen költsük el a 630 eFt-ot és a gyerekek is kapjanak valamit.
Bódi Judit képviselő asszony szerint figyelembe kell vennünk azt is, hogy nem
minden gyerek tud felügyelet nélkül részt venni, főleg alsó tagozatos gyermek egy
ilyen rendezvényen és ez a családi kasszát is megterheli, ha egy felnőttnek is meg kell
vásárolni a jegyet. Ezt is végig kellene gondolni.
Szólláth Tibor polgármester úr egyetértett képviselő asszony hozzászólásával. Ez a
600 ezer Ft valóban kevés és a jövőben, ha a továbbiakban is ebben gondolkodunk,
akkor már év elején hozzá kell fognunk a szervezéshez.
Dr. Éles András képviselő úr a maga részéről korrektnek ítélte polgármester úr
hozzászólását. Az valóban látszik, hogy több pénz kell és ennek az irányába kell
elmennünk. Előre vetítette a jövőbeni látogatottsági számadatokat, véleménye szerint
megteremtjük annak a feltételét, hogy legyen mutatható közönség. Ne csapjuk be saját
magunkat. Meglátása szerint 50 gyerek sem menne ki, ha nem lenne egy ilyen
lehetőség. Valamit adni kell a gyerekeknek, komolyan mellé kell tenni azt az összeget,
ami szükséges.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint mindennek örülni kell, amit kapunk.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint is egy „kármentésről” van szó. A maga
részéről nem a forrás kicsinységét tartotta fő oknak, hanem a jutalmazottak nagy
számát. 300 gyermekhez nem tudunk annyi összeget hozzátenni, hogy egy igényes
kirándulás valósuljon meg. Azzal egyetértett, hogy a képviselő-testület nem volt elég
körültekintő a tavaszi döntés meghozatalánál. Javasolta, hogy a jövőben tervezzünk
meg „x” fő részére egy szép kirándulást és azzal az „x” fővel töltsük fel a létszámot,
akik a legjobban teljesítenek.
Bódi Judit képviselő asszony szülői tapasztalata szerint egy gyereknek nagyon fontos
az, hogy egy rendezvényen elhangzik a neve és kimehet egy tömeg elé, ahol elismerik
a tevékenységét és a díjat vehet át polgármester vagy alpolgármester úrtól, illetve
igazgató úrtól. A kis boríték vagy a kirándulás már plusz a számukra. Ezt a „B”
változatként elnevezett verziót el tudja fogadni. Az előző hozzászólását azzal a konkrét
javaslattal egészítette ki, hogy az alsó tagozatos gyermekek esetében 1 fő kísérő
bérletét biztosítsa a képviselő-testület.
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Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy figyelembe véve a létszámot és a
költségeket a keretösszeget 300 eFt-ban állapítsa meg a testület.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony is támogatta a javaslatot. Elmondta még,
hogy ebben az évben sajnos sok gyerek kimaradt a jutalmazásból.
Dr. Éles András képviselő úr szerint, ha 105 millió Ft-ot adunk a Nánás Pro
Culturának, akkor ezt a felajánlást szponzorációként a rendező szerv is megteheti.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint ez is megoldás, de a pénzügyi elszámolása
nehéz lenne. A maga részéről Bódi Judit képviselő asszony módosító javaslatával
értett egyet.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el először Bódi Judit képviselő
asszony módosító javaslatáról, mely szerint az alsó tagozatos gyermekek esetében 1 fő
kísérő bérletét is biztosítsuk, melyhez 300 eFt keretösszeget rendel a testület, majd
Dr. Éles András képviselő úr módosító javaslatáról.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy a módosító javaslatát visszavonja,
hozzászólásával csak a megoldást kereste.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el Bódi Judit képviselő asszony
módosító javaslatáról, mely szerint az alsó tagozatos gyermekek esetében 1 fő kísérő
bérletét is biztosítsuk, melyhez 300 eFt keretösszeget rendel a testület.
(A szavazásokban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a módosító javaslatot, mely szerint a 2017. augusztus 4-5-én
megrendezésre kerülő Hajdúk Világtalálkozóján az alsó tagozatos tanulók esetében
1 fő kísérő bérletét is biztosítja, melyhez 300 eFt keretösszeget biztosít a testület a
költségvetés általános tartaléka terhére, 8 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatáról, figyelembe véve az elfogadott javaslatot is. Megjegyezte még,
hogy ezzel a témával a jövőben feladatként tovább kell foglalkoznunk.
A képviselő-testület a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók
jutalmazásáról szóló 54/2017. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát - figyelembe véve az
elfogadott módosító javaslatot is - 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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250/2017. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 54/2017.
(II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat első bekezdésének harmadik francia
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ - érvényes jutalmazási javaslatokat beküldött tanulók közös rendezvényen való
részvételére 630 000,- Ft-ot”
2.) A Képviselő-testület dönt arról, hogy a rendezvényen való részvétellel jutalmazott
gyermekek számára a 2017. augusztus 4-5-én megrendezésre kerülő Hajdúk
Világtalálkozójára minden gyermek számára egy 2 napos bérletet, valamint szombati
napon étkezést biztosít a már megállapított költségvetést figyelembe véve.
3.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a rendezvényen való részvétellel jutalmazott alsó
tagozatos tanulók esetében 1 fő kísérő bérletét is biztosítja, melyhez 300 eFt
keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. augusztus 10.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr mivel több kérdés, észrevétel nem volt a rendkívüli
nyilvános ülést de. 9 óra 40 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

