JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 27-én - szerdán - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Nagyné Juhász Krisztina, Szabóné
Marth Éva, Papp Gáborné, Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Tóth Imre, Dr. Éles András
képviselők
A képviselő-testületi ülésen részt vett még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr
A képviselő-testületi ülésről távol maradt: Buczkó József képviselő úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kissné Barta Piroska, a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője, Gélák Pál, a Pályázatkezelési
Csoport csoportvezetője, Csegöldiné Tóth Erzsébet, az Adóügyi Csoport
csoportvezető, Kónya Brigitta, a Közgazdasági Iroda vagyoncsoportjának vezetője,
Reszeginé Kállai Anikó gondnoksági csoportvezető, Dr. Szombati Ágnes, az
Önkormányzati
és
Igazgatási
Iroda
önkormányzati
csoportvezetője,
Dr. Kovács Tamás szociális ügyintéző, Reszegi Alexandra szervezési ügyintéző,
Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Jenei László informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:

a
7.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatója,
Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding
Zrt. vezérigazgatója,
Szabados Gábor, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató
Kft. ügyvezető igazgatója
pont Tóth Lajos Árpád, a Hajdúböszörményi Tankerületi
Központ igazgatója

a 8.)-9.) napirendi pontok Bögre Lászlóné, a Hajdúnánási Óvoda vezető
tárgyalásánál:
helyettese
a
10.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Radványi Csaba, a Református EGYMI tagintézmény
vezető

a
11.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Szilágyi Erzsébet, az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági
Egyesület elnök helyettese
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a 15.) napirendi pont
Alapfokú tárgyalásánál:

Tóth Imre, a Bocskai István Általános Iskola és
Művészeti Iskola igazgatója

a 19.) és 20.) napirendi pontok
tárgyalásánál:

Marosán Andrea mb. városi főépítész

a 22.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Dér Balázsné Dobi Inci, a Kőrösi Csoma Sándor
Református Gimnázium igazgatója

a 31.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Kanda Miklós 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7.
C. I/3. szám alatti lakos

A képviselő-testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió három, valamint a
Globomax Kft. (1155 Budapest, Wysocki u. 1. szám) egy munkatársa, aki a szavazó és
hangosítási rendszer működését felügyelte a mai napon.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, valamint a TV-n keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a testület a meghívott vendégekre tekintettel a 10.), 12.). 13.), 14.) és
15.) napirendi pontokat egymást követően, a 6.) napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
Ezek után kérte a testület tagjainak a szavazatát a meghívóban javasolt napirendek,
illetve az általa elmondott javaslatok elfogadása tárgyában.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
szóló 6/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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4.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
7.) Tájékoztató a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ (4220 Hajdúböszörmény,
Mester u. 9. szám) 2016-2017. évet érintő tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Beszámoló a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)
2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)
egyes csoportjainak létszámbővítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.) Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen, Miklós u. 19/4. szám)
a Hajdúnánási Óvodában 2016-2017. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.) Előterjesztés az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás,
Kazinczy u. 19. szám) 2016. évi, és 2017. I. félévi beszámolójáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi
és Szociális, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és Ügyrendi,
valamint Városfejlesztési Bizottságainak 2016. szeptember - 2017. augusztus
között végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Beszámoló a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1. és 2017.
június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
14.) Beszámoló a közfoglalkoztatási programok 2016. évi megvalósulásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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15.) Beszámoló a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám) 2016-2017. évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Beszámoló a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság 2017. első félévében
végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
17.) Előterjesztés a 2017. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához
szükséges mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyban
megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés Hajdúnánás város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi
építési szabályzat módosítása – 2017/I. környezeti hatásvizsgálat
szükségességének megállapítása tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés Hajdúnánás város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi
építési szabályzat módosítása – 2017/I. évi - véleményezési szakaszának lezárása
tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés a gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diákok
támogatására vonatkozó ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok
elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Előterjesztés népi építészeti emlékek helyreállítása tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Előterjesztés a reformáció 500.
megemlékezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

évfordulójának

méltó

módon

való

25.) Előterjesztés a Római Katolikus Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út 1. szám)
kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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26.) Előterjesztés az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u.
4. 3. emelet 15/b. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
27.) Előterjesztés a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.)
kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
28.) Előterjesztés Molnár István (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 46/b. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
29.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti ingatlan
hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
30.) Előterjesztés önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
31.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C I/3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
32.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 3. számú garázs bérleti
szerződésének hosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
33.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 1. számú
garázs hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
34.) Előterjesztés közös megegyezéssel történő lakáscseréről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
35.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás piaci
jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
36.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
37.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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38.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony Papp Gáborné képviselő asszonyt
javasolta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal, l tartózkodással (Papp Gáborné) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a korábban
ígért szövetkezetekről szóló beszámoló október hónapban kerül a testület elé
munkaszervezési okok miatt. Elég mozgalmas volt a nyár, kevés ülést tartottunk, ezért
a mai napra több mint 30 napirendi került a testület elé.
Megkérdezte, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr a 2017. augusztus 24-26. közötti érmihályfalvai
testvérvárosi meghívásról érdeklődött. Tudomása szerint ez a barátkozó körút
Érmihályfalva és Balmazújváros közös pályázatának eredménye. A résztvevők,
delegáció összetételéről érdeklődött.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint színes és tartalmas a jelentés. Kérése volt,
hogy tájékoztassa polgármester úr a testületet, hogy a Holding Zrt., illetve a Fürdő
vezetésében történik-e valamilyen változás.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr Dr. Éles András képviselő úr kérdésére
válaszolva elmondta, hogy képviselő úr által elmondottak igazak. Balmazújvárossal
együtt Érmihályfalva nyert egy pályázatot, mely a testvérvárosi kapcsolatok erősítését
szolgálta. Mi is kaptunk egy 6 főre szóló részvételi lehetőséget, de ugyanúgy részt vett
Budapest egy kerülete és egy másik nyírségi testvérváros is. Amikor a felkérés
megérkezett ő próbált meg összeszedni egy küldöttséget. Sajnos a képviselők közül
senki sem tudta elfogadni a meghívást. A delegáció összetétele végül úgy állt össze,
hogy ő, és két intézményvezető - Baráthné Megellai Erzsébet és Berkes Anikó - a
hivatalból pedig 3 fő vett részt.
Szólláth Tibor polgármester úr Papp Gáborné képviselő asszony felé válaszában
elmondta, hogy tudomása szerint a Fürdő vezetője mondott fel, aki a jövőben máshol
képzeli el a szakmai munkáját.
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Ezek után szavazást rendelt el a Polgármesteri jelentés I. és II. fejezeteiről.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen szavazattal,
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen szavazattal,
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a költségvetési
rendelet megalkotása óta történt változások átvezetése történik meg a rendelet
elfogadásával.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 9 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének
22/2017. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
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Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) 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 2017. évi költségvetésének
a) kiadását
5.174.998 eFt
b) bevételét
5.174.998 eFt
főösszeggel állapítja meg, 99.026 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.
(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
4.092.057 eFt, ebből
aa) működési:
3.592.532 eFt
ab) felhalmozási:
499.525 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

4.189.039 eFt, ebből
3.393.131 eFt
795.908 eFt

c) Költségvetési hiány:
ca) működési többlet:
cb) felhalmozási hiány:
(3)

A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására
pénzmaradványának igénybevétele:

96.982 eFt, ebből
199.401 eFt
296.383 eFt

szolgáló

aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra:
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:

előző

évek

64.841 eFt
59.149 eFt

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:
bab) likvid hitelek bevételei:
bac) államháztartáson belüli megelőlegezés:

999.026 eFt, ebből
99.026 eFt
900.000 eFt
0 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:985.959 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
50.010 eFt
bbb) likvid hitelek kiadásai
900.000 eFt
bbc) államháztartáson belüli megelőlegezés
35.949 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

1.082.941 eFt
985.959 eFt
96.982 eFt
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(4)

(5)

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.

1.562.979 eFt
256.524 eFt
1.145.698 eFt
51.599 eFt
376.331 eFt
577.728 eFt
161.155 eFt
57.025 eFt
985.959 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
56.408 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
8.750 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
0 eFt
bb) intézményi jubileumi jutalmakra
393 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

2. § Az Ör. 1-3. és 5-6. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 4-5. melléklete lép.
3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Hajdúnánás, 2017. szeptember 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az egyes
anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli
megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló 6/2017. (II. 23.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Kormányhivatal
szakmai javaslatára került a testület elé az anyakönyvi események hivatali helyiségen
és hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló
önkormányzati rendelet. A módosítás elfogadása esetében az eseményeken
közreműködő anyakönyvvezetők díjazásában következik be változás, a lakosságot a
változás nem érinti.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli,
valamint hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól
szóló 6/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés
határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2017. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelete
egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali
munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló
6/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívüli megtartásának engedélyezéséről és díjairól szóló 6/2017. (II.
23.) Önkormányzati Rendelet 1. mellékletének II. pont a) alpontja.
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2. §
Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Hajdúnánás 2017. szeptember 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló
27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Kormányhivatal
ellenőrzési programja keretében felülvizsgálta az önkormányzatok közösségi
együttélési szabályokat tartalmazó rendeleteit. Önkormányzati rendeletünk módosítása
a szakmai javaslatban foglaltak szerint tesz eleget a Kormányhivatal felhívásának.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony a városban történő állattartásról beszélt, mely
problémát szül, nem is az, hogy állattartás van, inkább az állatok darabszám a
probléma és az ezt követő szaghatások. Kezdeményezte, hogy valamilyen módon,
illetve formában szabályozzuk ezt. A közösségi oldalakon is többször folyik erről a
vita.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a közösségi együttélés egyik
szegmense az állattartás. Meglátása szerint korábban ezt a szokásjog szabályozta. Ma
már ez a szabályozási rend nincs meg. E miatt is próbálta a testület ezt 2012-ben
szabályozni. Egy ilyen szabályozás azonban sosem tökéletes. A képviselő asszony
által elmondottak valós, élő problémák, erre megoldást kell találni. E kérdésben
viszont azért vagyunk nehéz helyzetben, mivel eltörölték azt a szabályozási
lehetőséget, hogy az önkormányzat szabályozza az állattartással kapcsolatos
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szabályokat. Ha ez nincs, akkor mi lehet. A megoldás lehetőségét az építéshatósági
részről, illetve a Járási Hivatal által találhatjuk meg. Meglátása szerint, aki a maga
részére tart néhány jószágot tolerálható azonban, ha gazdálkodási tevékenységet
folytat azt pedig tanyán kellene megoldani. A továbbiakban a tedeji városrész ezen
problémájáról beszélt.
Jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úrnak ügyrendi kérdésben kér szót.
Dr. Éles András képviselő úr javasolta, hogy a napirendről tárgyaljuk.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok
megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2017. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének
jogkövetkezményeiről szóló
27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1)
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről
szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet 10.§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„d) az állatok közterületen történő legeltetésének a település tisztaságáról, a közterületek
és ingatlanok rendjéről szóló 24/2004 (V.3.) önkormányzati rendeletben meghatározott
szabályait megszegi.”
2. §
A Rendelet 13/A§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13/A.§ A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a
közforgalom számára nyitvaálló szabadtéri sportlétesítmények területére –a vakvezető-,
rendőr- és terápiás kutyák kivételével- kutyát bevisz.”
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3. §
(1) Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 12.§ a) pontjában a „választási plakátot” szöveg, 12.§ b) pontja,
9.§ (2) bekezdés a) pont ab) alpontja, 10/B §-a.

Hajdúnánás, 2017. szeptember 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a települési
hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, az Országgyűlés
módosította a hulladékgazdálkodási törvényt, mely módosítás során kiegészítésre
került az önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettségét meghatározó rendelkezés.
Helyi rendeletben kell meghatározni az adatkezelés szabályait. A rendelet-tervezet a
helyi hulladékrendeletet egészíti ki, eleget téve a törvényi kötelezettségnek.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát
9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
25/2017. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról szóló
13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet 17.§-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„17 . §
Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok
(1) Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez
szükséges adatok kezelése.
(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok
körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó
és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az
esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás
teljesítéséhez kapcsolódik.
(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a
közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az
egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.
(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi
körén belül szükségesek.
(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a
természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az
adatokat kezeli.
(6)

A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az
ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja.

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony
létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A
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jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat
megsemmisíti.”
2. §
Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2017. szeptember 27.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat
2017. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy jogszabályi előírás
nincs az év közbeni költségvetési beszámolók készítésére, azonban a testület 2017. évi
munkatervében szeptember hónapra terveztük a költségvetés végrehajtásának első
féléves helyzetéről szóló beszámoló megtárgyalását.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mit kívánunk annak érdekében
tenni, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 44 millió Ft-os tartozása
kiegyenlítődjön, megszűnjön, ne legyen mindig napirenden. Igaz, hogy ezzel szemben
az önkormányzat is tartozik a Kft-nek.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy ez egy jelenlegi állapot,
év végén vezetjük össze a tételeket. A testület folyamatosan hoz döntéseket, pl.
balneoterápia, amelyet az önkormányzat fizet. Bízik abban, hogy ez a tartozás
folyamatosan csökkenni fog, illetve a cég befizető lesz az önkormányzat felé.
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Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a cég hét éve problémákkal küzd, az
önkormányzat nagyon sok pénzt nyújtott a cégnek, ami nagyvonalúság és
nagylelkűség. Bízik abban, hogy a tartozás megszűnik és januárban vagy februárban
várja azt a bejelentést, hogy a cégnek nincs tartozása az önkormányzat felé, az
elszámolás megtörtént. Az intézmények gazdálkodásával kapcsolatban elmondta, hogy
ezt a fegyelmet kell továbbra is tartani és akkor nem lesz probléma.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elismerte a kiegyensúlyozott gazdálkodást a
Gazdasági Ellátó Intézmény és az intézményvezetők felé. Megemlítette még az
önkormányzat szerepét abban, hogy megfelelő összeget biztosít az intézményei felé a
költségvetésében.
Ötvös Attila képviselő úr szerint is a gazdálkodás kiegyensúlyozott, tartható.
Elismerte a GEI és az intézményvezetők munkáját, tartják a költségvetést, a rendszer
működik. A Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy
elfogadtunk egy reorganizációs tervet, akkor a tartozása a Kft-nek 100 millió Ft volt.
A folyamat elindult a csökkenés felé.
Dr. Éles András képviselő úr szerint a reorganizációs terv egy katasztrófahelyzetben
levő cég megmentésére vonatkozó terv volt. Ebben a tervben nem szerepel, hogy
10 éven belül fogja a 2010. év utáni tartozását a cég megtéríteni. Az önkormányzat a
100 millió Ft-ból nagy összegeket faragott le, átvállalt költségeket, megvett épületeket.
A cég helyzetét nem csak a cég alakította ki, hanem az önkormányzat bevonta olyan
feladatokba, amelyekbe nem kellett volna, a felelősség közös.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a még képviselőként megismert Kft-ről,
majd a szennyvízberuházásról, szennyvíztelepről beszélt. Ekkor minden évben
betervezte a cég a büntetés mértékét, amely évről-évre emelkedett. 2010. év elején a
büntetés 50-60 millió Ft volt és keresztfinanszírozás volt. A hajdúnánási emberek az
ivóvízben fizették ki azokat a terheket, amitől a Kft. fenn tudott maradni. Amikor az
ivóvíz és a szennyvízszolgáltatás elkerült a Kft-től, a cég felborult. Sajnos a cég a
hosszú évek alatt tartalékot nem képzett, így pl. a távhő rendszer is olyan állapotba
van, mint ahogyan az 30 éve megépült. Az önkormányzat, a Kft. és a Holding vezetése
nagyon sokat dolgozott azon, hogy a mai állapotba eljutottunk, ezért köszönetét fejezte
ki.
Jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úrnak ügyrendi kérdésben kér szót.
Dr. Éles András képviselő úr javasolta, hogy a napirendről tárgyaljuk, mely az
önkormányzat és intézményei féléves gazdálkodásáról szól. Hozzászólásában ismét
szóvá tette, hogy a Kft. 44 millió Ft-tal tartozik az önkormányzatnak és az
önkormányzat is tartozik a cégnek.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalta az elhangzottakat, mely szerint
Dr. Éles András képviselő úr felhozott egy olyan témát, amely a költségvetéshez
tartozik és érinti a Kft-t. Szavazást rendelt el az ügyrendi kérdésről.
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(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal egyetértett azzal, hogy a testület a napirendről
tárgyal.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendel el arról, hogy megadják-e a szót a
napirend kapcsán Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úrnak.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület 7 igen, 2 nem (Dr. Éles András, Papp Gáborné) szavazattal
egyetértett azzal, hogy polgármester úr adja meg a szót a napirend kapcsán
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úrnak.
(Az ülésről Dr. Éles András képviselő úr kiment, így a testület 8 fővel folytatta tovább
a munkáját.)
Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Dr. Éles András képviselő úr azt jelezte, hogy 40 millió Ft-ot meghaladó összeggel
tartozik az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat rengeteg pénzt adott a Kft-nek,
hogy működőképes maradjon. Ezek téves információk. Ha összevezetjük az
önkormányzat és a Kft. közötti ügyletek a volumenét, akkor a tartozás 20 millió Ft a
Kft. részéről. Évente kerülnek összevezetésre az ügyletek, melyek a közfeladat-ellátás
jellegéből adódnak. Maga a tartozás állománynak két fő része van a 2010. év előtti,
ezek gyűltek fel, majd 2011-2012. évben megérkezett szennyvízbírság lehetetlenítette
el a Kft-t. Elmondta még, hogy a Kft. megfizette a bírságot, ez a teher is megszűnt. A
közfeladat-ellátási beszámoló kapcsán az önkormányzattal az elszámolás megtörténik,
egyébként pedig havonta egyeztetés történik.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról készült beszámoló határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
267/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2017. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a
bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és
takarékos felhasználására.
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Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

A határozat meghozatala után Szólláth Tibor polgármester úr átadta az ülés
vezetését Dr. Juhász Endre alpolgármester úrnak, majd kiment a teremből, így a
testület 7 fővel folytatta tovább a munkáját.
(Az ülésre Dr. Éles András képviselő úr visszaérkezett, Bódi Judit képviselő asszony
megérkezett, így a testület 9 fővel folytatta tovább a munkáját.)
(Az ülésről Dr. Horváth Tibor Gergely vezérigazgató úr és Szabados Gábor ügyvezető
igazgató úr távozott.)
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ (4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9. szám) 2016-2017. évet
érintő tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr összegzésében elmondta, hogy a
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója megküldte az önkormányzat
részére a tankerületi központ és a fenntartása alá tartozó intézmények 2016-2017. évi
feladatellátására, és működésére vonatkozó tájékoztatót.
Megkérdezte igazgató urat, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kiegészítése.
Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az önkormányzattal az elmúlt évben igen
konstruktív volt az együttműködés, melyben egy dolog volt előtérben, a gyermek.
Elmondta még, hogy két uniós támogatási szerződés került aláírásra 136 millió Ft-os
értékben, illetve a másik 60 millió Ft-os tételben.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megköszönte a kiegészítést, majd megkérdezte,
hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr kérte, hogy győzze meg igazgató úr őt arról, hogy jobb
ez a rendszer, mint ami korábban volt, amikor az önkormányzatok voltak az oktatási
intézmények fenntartói. Ha minden nagyon szép, akkor miért foglalkoztatnak
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közfoglalkoztatottat egy olyan feladatra, amelyet ha nem közfoglalkoztatott látna el,
akkor más lenne a jövedelem. Jellemző-e a tankerületnél az, hogy pl. magyar tanárok
tanítanak fizikát. Volt-e tankerületi központban olyan, hogy intézményvezetői
kinevezéskor botrány volt.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megkérdezte, hogy a 21 intézménnyel
hogyan sikerült kialakítani a kapcsolatot, hogyan értékelné az elmúlt időszakot.
Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató úr válaszában elmondta, hogy a 21
intézmény 66 telephelyet jelent, amelyek összetételben, felkészültségben különbözőek
voltak. Az elmúlt egy év a különbözőségeket szüntette meg, amelyet maximálisan
sikerült elérni. A kapcsolatot napi szinten tartják a tagintézmény-vezetőkkel. Náluk az
a cél, ha feladat van, az azonnal oldódjon is meg. A tanévkezdés is zavartalanul zajlott
le, a költségvetésükkel sem volt probléma az elmúlt évben. Dr. Éles András képviselő
úr felé válaszolva elmondta, hogy mint önálló gazdálkodó intézmény a törvény
szabályozza a foglalkoztatás lehetőségét. Élnek is ezzel a lehetősséggel, nevezetesen a
közfoglalkoztatással. Ha valaki ebben a foglalkoztatásban beválik, azt tovább
foglalkoztatják. A közfoglalkoztatás arra jó, hogy megtapasztalják azt, hogy valaki az
adott munkát el tudja-e végezni. Náluk nem fordult, nem fordulhat az elő, hogy
magyar tanár fizikát tanítson, viszont működik az áttanítás rendszere. Képviselő úr
kérdésére miszerint jobb-e ez a rendszer, mint ami korábban volt, amikor az
önkormányzatok voltak az oktatási intézmények fenntartói, véleménye szerint ez nem
tartozik ehhez a napirendi ponthoz, ez szakpolitikai kérdés, amelyre a kompetenciája
nem terjed ki.
Az ülésre Szólláth Tibor polgármester úr visszaérkezett, így a testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.
Dr. Éles András képviselő úr szerint egy intézmény vezetőjének szakpolitikai
kérdésekben is kell, hogy legyen álláspontja. Ha azt mondta volna, hogy ebben nem
kíván megnyilvánulni, azt tudomásul vette volna. A továbbiakban azt az esetet
említette, amikor bizottsági ülésen Dr. Juhász Endre alpolgármester úr nem válaszolt
az általa feltett kérdésre.
Szólláth Tibor polgármester úr rendre utasította képviselő urat. Kérte, hogy a
vendéget ne sértse meg, és ne személyeskedjen folyamatosan.
Dr. Éles András képviselő úr meggyőződése továbbra is az volt, hogy az oktatási
intézmények fenntartása legjobb helyen az önkormányzatoknál volt.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr hozzászólásában az intézmény konstruktív
hozzáállását emelte ki, amely a nyár folyamán a felújítások, beszerzések során
nyilvánult meg.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr személyes érintettség okán szólt hozzá, mely
szerint Dr. Éles András képviselő úr megemlítette azt, hogy nem válaszolt egy feltett
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kérdésre. Hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nem erre a napirendre vonatkozott. Az
említett kérdés már feltevésében, formájában, módjában sem volt arra alkalmas, hogy
arra korrekt választ adhasson.
Bódi Judit képviselő asszony kérte igazgató urat, hogy ha ő nem is tud eljönni
minden bizottsági és testületi ülésre, mert sok település tartozik hozzájuk, akkor egy
kollegája képviselje. Szülői tapasztalata, hogy a lehetőséghez mérten a tanárok
pozitívan állnak az informatika világához, hiszen a gyerekek már ebbe a világban
nőnek fel. Érti az irányt és támogatja. Megjegyezte, hogy nagyon nehéz azonban ott
oktatni, ahol az interaktív táblán már csak a pontok látszanak. A megfelelő feltételek
biztosítására nagy szükség van.
Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató úr a felvetődött hozzászólásra válaszolva
elmondta, hogy az informatikai eszközök beszerzése 2009-2011. között történt meg.
Ezek az eszközök elavultak, a fenntartási időszaka, a használhatósága is lejárt. Most
ért meg a helyzet, hogy mindent lecseréljenek, erre van most egy pályázat, a csere
2018. évben megtörténik.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ (4220
Hajdúböszörmény, Mester u. 9. szám) 2016-2017. évet érintő tevékenységéről szóló
tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
268/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúböszörményi Tankerületi
Központ (4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 9. szám) 2016-2017. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatóját megismerte és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatójának
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Tóth Lajos Árpád igazgató úr távozott.)
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NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám) 2016/2017. nevelési évben végzett
tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló törvény rögzíti, hogy a fenntartó tanévenként legfeljebb egy
alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről
átfogó módon beszámoljon. A Hajdúnánási Óvoda intézményvezetője elkészítette és
benyújtotta az intézmény 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységére
vonatkozó beszámolóját.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
A teremben levő Bögre Lászlóné intézményvezető helyettes jelezte, hogy a
beszámolóhoz nincs szóbeli kiegészítése.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy intézményvezető asszony
részt vett a bizottsági ülésen, ahol jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.
Az ülésen minden szakmai kérdésre választ kaptak, kiváló beszámolót kaptak. Az
óvoda szakmai működése rendben van, az elvégzett munkához gratulált és további jó
munkát kívánt.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülésén nem
volt ott intézményvezető asszony és sajnos nem tudta feltenni a kérdéseit.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy ez esetben is látszik, hogy nem
minden esetben tudnak feltenni kérdést bizottsági ülésen. Sajnálja, hogy nincs itt
óvodavezető asszony. Globálisan a problémák megoldásában nem látja az
intézményvezető tevékenységét, ez a következő napirendi pontnál látszani fog. A
legegyszerűbb problémákat oldjuk meg, és nem nézünk távolabbra. Arról is el kellene
gondolkodni, hogy mi lesz az óvodapedagógusok utánpótlásával.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
ülésen ott volt óvodavezető asszony, ott fel lehetett volna tenni a kérdéseket. A
Hajdúnánási Óvoda a város egyik legfontosabb intézménye, nagyon-nagy bizalmi
viszony kell, hogy kialakuljon a család és a pedagógusok miatt az életkori
sajátosságok miatt. Ez egy szép, de nem könnyű feladat. Az intézménynek van egy
szakmai önállósága, a vezető lehetősége és felelőssége az ezzel való élés.
Megjegyezte, hogy egy intézményvezetőnek valóban itt kellene lennie az ülésen,
távolléte csak egészségügyi okok miatt lehetne érthető.
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Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy e napirendi pontot
tárgyalta a szakbizottság. Ezen ülésen is elmondta intézményvezető asszony, hogy
nem tud részt venni a testületi ülésen. A bizottsági ülésen kérdésként feltételre kerültek
a személyi és tárgyi feltételek. Intézményvezető asszony elmondta, hogy a személyi
feltételek pedagógus és dajka a csoportokra vonatkozóan biztosítva van, azonban a
nyugdíjba vonulásokra tekintettel a jövőben ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. A tárgyi
feltételekkel kapcsolatban elmondta, hogy azok megoldásra kerülnek. A szakmai
munka az ellenőrzések alapján megfelelő.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésen
ott volt intézményvezető asszony, ahol Dr. Éles András képviselő úr nem tett fel
kérdéseket.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a beszámoló elfogadását megszavazza.
Teszi ezt azért, mert ezzel azt a munkát ismeri el, amit az óvodapedagógusok
végeznek ebben a városban. Véleménye szerint nincs minden feltétel biztosítva a
számukra, de erről nem ők tehetnek. A beszámolót nem a készítője miatt fogadja el,
hanem azért, mert látja, hogy milyen munka folyik ott. Egyetértett azzal, hogy nem
lehet semmi más fontosabb annál, mint hogy egy intézményvezető évente egyszer a
beszámoló tárgyalásánál itt legyen a testületi ülésen.
Dr. Éles András képviselő úr szerint számon lehet kérni intézményvezető asszonyon
a tevékenységet, ez nem a pedagógiai munkájába való beleszólás, de koncepcionális
kérdésekben a problémákat hogyan kívánja megoldani, milyen javaslatai vannak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy majdnem mindenben egyetért
képviselő úr és képviselő asszony hozzászólásával. A továbbiakban azt erősítette, hogy
a bizottsági üléseken fel lehetett volna tenni a szakmára vonatkozó kérdéseket. Ezek
után megadta a szót Bögre Lászlóné intézményvezető helyettesnek, mivel jelezte, hogy
szót kér.
Bögre Lászlóné intézményvezető helyettes jelezte a testület felé, hogy
intézményvezető asszony a másik vezető helyettessel Budapesten van. Neki nincs
megfelelő rálátása az egész intézményre, viszont intézményvezető asszony kérése volt,
hogy amennyiben kérdés van a testület részéről arra írásban válaszol.
Szólláth Tibor polgármester úr véleménye szerint ez nem jó válasz, de nyilván
helyettes asszony sem mondhat mást. Megítélése szerint egy vezetőnek nem lehet
fontosabb dolga, mint az intézmény beszámoláskor képviselni az intézményt a
mögötte álló pedagógusközösség és a szülők érdekeit.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megítélése szerint a beszámolóban
foglaltakkal kapcsolatban egyetértés van testület tagjai között. Amikor a szakmai
bizottság szakmai véleményt mond, akkor a szakmai tevékenységet értékeli. Azzal ő is
tisztában van, hogy vannak vezetési, szervezési, intézkedési problémák vannak az
intézményben, amelyről most beszélnek a képviselő-társai, de ezt nem tekintette a
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beszámoló szakmai részének. Javasolta a testületnek az elfogadást, mert egy nagyon
szép, szakmai munkát tartalmazó beszámolót kapott a testület.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte a beszámolót és az
óvodapedagógusok munkáját. Véleménye szerint nem ez a fórum az, ahol a
hiányosságokat meg kell tárgyalni, illetve azt, hogy intézményvezető asszony miért
nincs itt. Lesz majd egy vezető választás, ahol lehet majd dönteni.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy köszöni az óvoda
szakmai munkáját. Továbbra is az a cél, hogy az anyagi, szakmai és minden más
feltételt biztosítani tudjunk.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)
2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről készült beszámoló határozati
javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozat született:
269/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda (4080
Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) 2016/2017. nevelési évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 10.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám) egyes csoportjainak
létszámbővítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdúnánási Óvoda
intézményvezetője két óvodai csoport létszámtúllépésének engedélyezése iránt fordult
a testülethez.
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Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony jelezte, hogy ezt a határozati javaslatot nem tudja
megszavazni, mert nem nézünk a probléma mélyére. Ezt a napirendi pontot nem
tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. Meglátása szerint bizonyos tagintézményeket
szeretnek a szülők, másokat pedig nem. Miért nem nézünk a probléma mélyére? Ennek
sokféle oda van, de azt bizton állítja, hogy az önkormányzat ugyanazon feltételeket,
eszközöket, forrásokat biztosítja minden tagintézménye számára. Azonban mégis van
különbség a között, hogy hova szeretnek járni a gyerekek és hova nem. A koordinációt
hiányolja e kérdésben, miért nem nézzük meg, hogy a többi óvodában mi a helyzet.
Ennek véleménye szerint szervezési problémái vannak.
Szólláth Tibor polgármester úr tudomásul vette képviselő asszony hozzászólást.
Meglátása szerint a kérelemben foglaltak rövid távú, gyors döntést igényelnek. Ezek
után kéréssel fordult a szakbizottság felé, hogy érzékelve e napirend és az előző
napirend kapcsán felvetődött észrevételeket foglalkozzon a felvetődött kérdésekkel.
Javasolta, hogy a bizottság hívja meg intézményvezető asszonyt és a helyetteseket,
valamint a testület tagjait is erre az ülésre, az intézmény önállóságának megtartása
mellett, de a fenntartói kötelezettségeinknek eleget téve.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megköszönte a feladatot. Meglátása szerint
azonban a Gesztenyevirág Óvodának a felszereltsége nem ugyanolyan, mint a
Napsugár Óvodának.
Bódi Judit képviselő asszony szerint, ha az intézményvezető asszony kéréssel fordul
felénk, mindegy, hogy melyik tagintézményt érinti, akkor az mindig egyforma
elbírálás alá esik. Köszöni és megértette, hogy lesz egy megbeszélés, ennek tudatában
megszavazza a határozati javaslatot.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta még, hogy ezt a kérdést is
megtárgyalta a szakbizottság. Az ülésen intézményvezető asszony részletesen
ismertette az óvodai felvétel rendjét.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)
egyes csoportjainak létszámbővítéséről készült előterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozat született:
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270/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a 2017/2018.
nevelési évre engedélyezi a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
csoportjainak maximális létszámának túllépését az alábbiak szerint:
Feladatellátási hely
Hajdúnánási Óvoda Gesztenyevirág Tagintézménye
(4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
Hajdúnánási Óvoda Eszterlánc Tagintézménye
(4080 Hajdúnánás, Kasza 3.)

Csoport
megnevezése

Engedélyezett
létszám

Méhecske

26 fő

Kamilla

26 fő

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjének értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 13.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Bögre Lászlóné intézményvezető helyettes távozott.)
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Református
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének
(4026 Debrecen, Miklós u. 19/4.szám) a Hajdúnánási Óvodában 2016-2017. tanévben
végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, a testület 2017. évi
munkaterve alapján a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Debreceni Tagintézményének vezetője elkészítette a Hajdúnánási Óvodában végzett
tevékenységükkel kapcsolatos beszámolót.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
A teremben levő Radványi Csaba tagintézmény vezető jelezte, hogy a beszámolóhoz
nincs szóbeli kiegészítése.
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Bódi Judit képviselő asszony véleménye szerint az intézmény jól működik, látszik,
hogy ott vannak az óvodában. Megjegyezte azonban, hogy találkozott olyan
szakvéleménnyel, amelyet nem tudott értelmezni. Az idén ennek személyesen
utánajárt és teljes, korrekt tájékoztatást kapott. Meglátása szerint a szakvélemény úgy
kellene megfogalmazni, hogy azt a szülők is megértsék.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony emlékeztetett arra, hogy az EGYMI-vel
megkötött szerződés előtt súlyos problémák voltak a gyerekek fejlesztését illetően, ez
ma már nem így van. Az óvoda szakmai beszámolójában is olvashattuk, hogy jó az
együttműködés, megnyugtató a fejlesztési terület. Megköszönte az intézmény
munkáját.
Radványi Csaba tagintézmény vezető egyetértett Bódi Judit képviselő asszony
felvetésével. Erre vonatkozóan elmondta, hogy a mostani szűrések már más
rendszerben működnek, a véleményeken is változtattak. A szülőknek is adnak
lehetőséget arra, hogy elérjék őket, ennek egyik formája a szülőkkel való személyes
találkozás a szűrések után, illetve telefonon is elérhetőek, a helyi kollegát is el lehet
érni. Ezen felül szakmai napokat is terveznek a szülők részére. A szövegezéssel
kapcsolatban elmondta, hogy nekik tartani kell a szakmai szövegezést és azt is, hogy a
szülők számára is közérthető legyen. Ezt az egyensúlyt olykor nehéz megtalálni.
Bódi Judit képviselő asszony kiegészítette még az előző hozzászólását azzal, hogy a
felvetése nyár elején volt, és valóban a mostani szülői értekezleten valóban úgy történt,
hogy a pedagógus elmagyarázta, hogy mi történt és ez mit jelent.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen, Miklós u. 19/4.szám) a
Hajdúnánási Óvodában 2016-2017. tanévben végzett munkájáról készült beszámoló
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
271/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Református Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének (4026 Debrecen,
Miklós u. 19/4. szám) 2016-2017. tanévben a Hajdúnánási Óvodában (4080 Hajdúnánás,
Magyar utca 104. szám) végzett munkájáról szóló beszámolóját megismerte és azt
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy Radványi Csaba, a Református Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye vezetőjének értesítéséről
gondoskodjon.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 10.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Radványi Csaba tagintézmény vezető távozott.)
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. szám)
2016. évi, és 2017. I. félévi beszámolójáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az OKKAL-MÁSOKKAL Ifjúsági Egyesület elnöke megküldte az önkormányzat részére az Ifjúsági
Ház, Teleház és Mozi működtetésével összefüggő közművelődési feladatellátásra
vonatkozó 2016. évi, és 2017. I. félévi beszámolót.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés, kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Szilágyi Erzsébet elnök helyettes hozzászólásában megköszönte a bizalmat és a
támogatást a város vezetése és a lakosság részéről, hiszen 2000. évtől 2017. június
30-ig, rövid megszakítással ugyan, de tudták működtetni az ifjúsági házat. Minden
szervezetnek van egy életútja, hosszú volt ez az időszak és úgy érezték, hogy ezt a
feladatot nem tudják tovább felelősségteljesen vállalni, végezni.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr hozzászólásában köszönetét fejezte ki az
egyesület számára. Egy korszak lezárult, viszont indul egy új korszak, hiszen marad a
mozi, illetve a közösségi terek. A tavasz folyamán megalakult ifjúsági
önkormányzatnak is befogadó épülete a mozi egy része.
Dr. Éles András képviselő úr az egyesület elmúlt 17 évi munkáját jónak értékelte.
Számára pozitív, hogy egy egyesület elnöke felvállalja, hogy a körülmények változása
okán hozta meg a döntését. Az anyag is azt igazolja, hogy összeért az egyik
tevékenység a másikkal. Amit végeztek, az elismerésre méltó, helyénvaló volt az a
döntés is, hogy a Művelődési Ház átvette a tevékenységet, szolgáltatást.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy ő is végigkísérte az egyesület
munkáját, életét. Igen sokrétű tevékenységet, közösségi munkát végeztek, amiért
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köszönetét fejezte ki. Fontos, hogy az épület nem marad üresen, az Ifjúsági Parlament
birtokba veszi azt.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ő is ebből a közösségből indult, sok
szép dolgot éltek meg együtt. Látta az egyesület vívódását is az utóbbi időben és jó
döntés született. Felhívta a figyelmet, hogy a Mozinak új üzemeltetője lesz, reméli,
hogy lesz látogatottság.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatáról.
A képviselő-testület az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás,
Kazinczy u. 19. szám) 2016. évi, és 2017. I. félévi beszámolójáról készült előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
272/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági
Egyesület (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. szám) által működtetett Ifjúsági Ház,
Teleház és Mozi 2016. január 01-2017. június 30. közötti időszakról szóló beszámolóját
megismerte, és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület elnökét a
képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Szilágyi Erzsébet elnök helyettes asszony távozott a testület üléséről.)
TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális,
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és Ügyrendi, valamint
Városfejlesztési Bizottságainak 2016. szeptember - 2017. augusztus között végzett
munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Szervezeti és
Működési Szabályzat értelmében a bizottságok minden év szeptember hónapjában
beszámolnak a bizottság tevékenységéről, döntéseiről, azok végrehajtásáról.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr egy korábban, kb. 2 éve a MOISB felé benyújtott
javaslatáról beszélt. Emlékeztetésképpen elmondta, hogy ez a Barátság Hangjai CD
kiadásával volt kapcsolatos, és javaslata volt, hogy ezzel kapcsolatban egy fotóalbum
is kerüljön kiadásra.
Kovács Zsolt képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy az Egészségügyi és
Szociális Bizottság az a bizottság, amelyik a legtöbbször, kéthetente ülésezik.
Megköszönte a bizottság minden tagjának és a Hivatal dolgozóinak a munkáját, akik
mindig kidolgozott, gondos előkészítő munkát végeznek.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egészségügyi és Szociális, Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és
Ügyrendi, valamint Városfejlesztési Bizottságainak 2016. szeptember - 2017.
augusztus között végzett munkájáról készült beszámoló határozati javaslatát 9 igen
szavazattal, l tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
273/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és Szociális; valamint
Városfejlesztési Bizottságainak a 2016. szeptember - 2017. augusztus havi munkájáról
szóló beszámolókat megismerte és azokat elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Papp Gáborné képviselő asszony és Ötvös Attila képviselő úr kiment, így a
testület 8 fővel folytatta tovább a munkáját.)
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TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti
időszakban végzett tevékenységéről
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény szerint a jegyző évente beszámol a testületnek a
hivatal tevékenységéről. Az elmúlt egy év hivatali munkáját bemutató beszámoló
részletes tájékoztatást ad a hivatalban folyó napi feladatokról, a személyi és tárgyi
feltételek változásáról, a kirendeltségeken végzett tevékenységekről.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés, kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyző úr jelezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban nincs szóbeli
kiegészítése.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy bizottsági ülésen már feltette a kérdés,
hogy kinek a feladata a 9 éve változatlan illetményalappal rendelkező önkormányzati
dolgozók bérének emelése. A továbbiakban az országos és a helyi viszonyokról,
lehetőségekről beszélt. Valaminek ez ügyben történnie kellene, amellyel kapcsolatban
kérte polgármester úr befolyásos közreműködését. Az igaz, hogy az önkormányzat
jelentős összeget fordít a dolgozók jutalmazására, de véleménye szerint ez olykor
„pofapénz”-nek is tekinthető. Tisztességes lenne, ha az ide munkába kerülő dolgozók
tudnák, hogy milyen bérrel fognak rendelkezni. A legnagyobb probléma a fluktuáció,
amely azért nehezen kezelhető, mert ezek a bérek a piaci árakhoz képest messze
elmaradtak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy miniszterelnök helyettes úrtól nem
hallott a bérrendezésről. A maga részéről úgy gondolja, hogy célszerű lenne a
kormányzatnak rendezni a köztisztviselők bérét. Hajdúnánás önkormányzata nem
illetékes ebben a kérdésben, abban viszont illetékes, hogy helyi megoldást találjon. A
2017. évi költségvetést úgy terjesztettük elő, és fogadtuk el, hogy szerepel benne az,
hogy a hivatalban dolgozó munkatársak kapnak pénzügyi kiegészítést, amely helyes
előrelépés. A teljesítmény-értékelés teljesen bevett rendszer Magyarországon és zajlik
a hivatalban is. Meglátása szerint, aki idejön dolgozó mindenki tudja, hogy mennyiért
jön. Az, hogy nagy lenne a fluktuáció, inkább azt mondaná, hogy generációváltás
történt.
(Az ülésre Papp Gáborné képviselő asszony és Ötvös Attila képviselő úr
visszaérkeztek, így a testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
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Dr. Éles András képviselő úr szerint, ha polgármester úr nem akar valamit érteni, azt
nem érti, de tudja. A továbbiakban a kormány felelősségéről beszélt ezzel az üggyel
kapcsolatban. Az, hogy mi a saját költségvetésünkből többletet juttatunk, az legyen a
vezetés, a testület elismerése. Az illetményalapot a magyar államnak kellene rendezni,
ezt a kérdést a kormány felé napirenden kellene tartani. Az illetményalapot nem
emelik és mi egyre korrektebbül próbáljuk a béreket karban tartani. Ne tegyünk úgy,
mintha ez rendben lenne. Az azóta kormányhivatalban dolgozó munkatársak 30 %-kal
magasabb bért kapnak, mint az itt dolgozó kollegák.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint a beszámoló nem erről szól, de az
elhangzottak kétségtelenül része ennek.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony véleménye szerint nagyon gazdag és nagyonnagyon sok munkát tükröző beszámolót kapott a testület. Köszönetét fejezte ki a
hivataltól kapott segítségért. Nyilván az elhangzott kormányzati feladatot mi itt nem
tudjuk megoldani, de próbálunk a saját költségvetésünkből segíteni. Itt példaként
említette a korábbi a pedagógusok béremelését városi szinten. Ennél a nagy hivatalnál
természetes folyamat a változás a munkatársak körében.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy nagyon sokrétű és
összetett tevékenység folyik a hivatalban. Nyilván, aki ide kerül, számol azzal, hogy
milyen lesz a bérezése, milyen körülmények közé kerül, milyen közösségbe kerül, és
milyen jövőképet tud számára biztosítani az intézmény. Kiegyensúlyozott és
biztonságos működéssel egy szervezet tud olyan jövőképet biztosítani, ami
kiszámítható hosszú távon, akár kisebb fizetéssel is. Úgy látja, hogy bármely hivatal
köztisztviselőjének lenni megtiszteltetés. A változások jó irányba hatnak és
hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé. Végezetül megköszönte jegyző úr,
aljegyző asszony, iroda- és csoportvezetők és a dolgozók munkáját. Egy
kiegyensúlyozott város kiegyensúlyozott hivataláról beszélünk, feladat van és lesz
bőven. Számítunk a hivatal vezetésére, számítunk a dolgozók munkájára, amely
stabilitást ad a képviselők számára is.
Dr. Kiss Imre jegyző úr a maga nevében megköszönte a kollegáinak az elmúlt egy
évben végzett munkát, illetve a képviselő-testületnek a konstruktív együttműködést,
amely jellemzi a testület és a hivatal munkáját.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1. és
2017. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről készült beszámoló
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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274/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt 81. § (3) bekezdés f) pontja
alapján előterjesztett, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 1. és
2017. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA:
közfoglalkoztatási programok 2016. évi megvalósulásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Beszámoló

a

A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a 2016. évben
végrehajtott közmunkaprogramokat bemutató beszámoló a helyi közfoglalkoztatási
rendszeren keresztül részletezi az egyes projektek végrehajtását, bemutatja a hozzá
rendelet személyi és tárgyi feltételeket, a kapott forrásokat és önkormányzati önerőt, a
megvalósulás elemeit.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés, kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a közfeladat-ellátási szerződésünkkel
ellentétben 2016-ben is munkát végzett a közfoglalkoztatottak közül 21-22 fő a temető
működtetését illetően. Az anyagba le van írva, hogy a Kft. főző- tálalókonyháinak
felújításában is részt vettek. Milyen alapon dolgoznak ott közfoglalkoztatottak, van-e
erre szerződés. A nádvágás 2016. telén nem történt meg, az 2017. tavaszán volt, a nád
pedig ott maradt. Meddig csökkenthető a létszám, hogy a felhalmozott területet,
technikai eszközöket érdemlegesen lehet használni. Az anyag egyébként dicsérendő.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy miért nem találkoznak soha a
közmunkaprogram vezetőjével. Itt 500-1000 ember munkájáról van szó, ez majdnem
olyan, mint egy intézmény.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy egy-egy beszámoló
kapcsán nem számoltatunk be csoportvezetőket, a hivatal keretei között működő
csoport munkájáért a jegyző úr a felelős. Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában
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elmondta, hogy a temető a közfoglalkoztatási program része, amelyet a minisztérium
is jóváhagyott, minden önkormányzati tulajdonú ingatlanon végezhetünk munkát. Azt
most nem tudja, hogy a konyhán dolgoztak-e emberek.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy egy nagyon korrekt és részletes
beszámolót láthatunk. Számára azonban még mindig nem látható, hogy mikor az
önkormányzat, a HÉPSZOLG vagy a Kft. a foglalkoztató. Köszönetét fejezte ki a
közfoglalkoztatásban résztvevőknek. A közfoglalkoztatás kényszer és lehetőség is
egyben. Az itt dolgozók jövedelemre tesznek szert, emberek között vannak, egy kicsit
kitágul számukra a világ. Számára gondot jelent, hogy a közfoglalkoztatás már
nagyon-nagyon sok éve tart. Ez nem jó az embereknek, a társadalomnak, és a
gazdaságnak sem.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi
kérdésben kér szót.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy nem kapott választ a feltett kérdésére.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta képviselő urat, hogy a hozzászólások
közben jegyzetel. Ez a téma a meglátása szerint most alkalom arra, hogy arról
beszéljenek, hogy mi történik ebben a témában a városban, lehet rajta „csámcsogni”,
lehet megvádolni embereket, lehet látszatot kelteni. Meglátása szerint egyes
képviselők ebben élik ki magukat, pedig képviselőként sokkal több lehetőség lenne
arra, hogy mivoltunkat megmutassuk. Ez szomorú és sajnos ez történik 2014. év óta,
de nem tud rajta változtatni. Egyébként az örvendetes, hogy egyéb komoly témákban
értelmesen tudnak együttműködni.
Jelezte, hogy Bódi Judit képviselő asszony ügyrendi kérdésben kér szót.
Bódi Judit képviselő asszony kérte, hogy polgármester úr 10 perc szünetet elrendelni
szíveskedjen.
Szólláth Tibor polgármester úr 10 perc szünetet rendelt el.
Szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés 10 fő képviselő jelenlétével.
Szólláth Tibor polgármester úr megnyitotta
folytatólagosan a 14.) napirendi ponthoz.

a

hozzászólás

lehetőségét

Papp Gáborné képviselő asszony hiányolta, hogy a közfoglalkoztatási csoport
vezetője nincs itt a napirendi pont tárgyalásánál. Korábban is azt tapasztalta, ha egy
iroda vagy egy csoport beszámol a jegyző és polgármester úr mellett az iroda és
csoportvezetők is ott vannak. Elvárható lett volna a csoportvezető jelenléte. Ami a
közfoglalkoztatási béreket illeti, mindenki tudja, hogy nagyon alacsony összeg a
megélhetésre sem elég. Ez egyébként eszköz volt a bérek alacsonyan való tartására,
ami társadalom minden szegmensére kihatással volt. A támadás helyett polgármester
úr részéről célravezetőbb lenne egy kis önkritika, önmérséklet, jobban együtt tudnának

411

működni. Előrébb visz, ha itt helyben egymással szót értve végzik a munkát.
Üdvözölte a kormány azon törekvését, hogy visszaszorítsa a közfoglalkoztatást, hiszen
az volt a cél, hogy az emberek visszakerüljenek az elsődleges munkapiacra. A
közmunka elvégezte a küldetését, hiszen itt a kormány legfőbb szándéka az volt, hogy
megtörténjen a társadalom újrarétegződése és ennek jó eszköze volt a bérek
alacsonyan tartása. Felismerésre került azonban, hogy a gazdaság igazi növekedését a
bérek növekedése hozza meg és a közmunka kivezetése. Bízik abban, hogy az
elsődleges munkapiacon, lehet az szociális szövetkezet is, az emberek az elvégzett
munkához méltó béreket fognak kapni.
Dr. Éles András képviselő úr szerint ez egy nagyon tisztességes, igaz, korrekt
beszámoló, polgármester úr bizonyára nem olvasta, mert akkor nem menne bele
feltételezésekbe. Ebbe az anyagba ilyen mondat van leírva, hogy „2009-ben már jól
látszott, hogy ez a segélyezési rendszer fenntarthatatlanná vált. Az Út a munkához
program volt az első próbálkozás a közfoglalkozás szerepének növeléséhez. Ez a
kezdeményezés azonban a létszám növelésén kívül nem biztosított megfelelő
forrásokat
az
önkormányzatoknak
komoly
foglalkoztatási
programok
lebonyolításához.” Ez az anyag összefoglalja a közfoglalkoztatásnak a múltját, jelenét
és a jövőjét rendkívül tisztességesen, bárki volt az, aki az anyagot leírta. Ez az ember
érti, hogy a képviselő-testület elé milyen anyagot kell letenni. Amit szóvá tesznek, az
az, hogy keveredtek és ebben az anyagban is néhány helyen fellelhető a
közfoglalkoztatás, a START munkaprogram, a különböző önkormányzati cégeknek
nyújtott létszám támogatás és ki tudja, hogy még mi. A Kormányhivataltól van papírja
arról, hogy jogosulatlanul adtak 70 embert a HÉPSZOLG Kft-nek kölcsön.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte képviselő urat, hogy az említett papírt most
mutassa be, mely időtartamra szünetet rendelt el. Ezzel egy időben kérte szó szerint
most leírni képviselő úr utolsó mondatait.
A második szünet után folytatódott a képviselő-testületi ülés 10 fő képviselő
jelenlétével.
Szólláth Tibor polgármester úr folytatta 14.) napirendi pont tárgyalását. Elmondta,
hogy képviselő úrnak volt egy állítása, mely szerint „A Kormányhivataltól van papírja
arról, hogy jogosulatlanul adtak 70 embert a HÉPSZOLG Kft-nek kölcsön.” Ezt a
papírt most képviselő úr nem tudta bemutatni, de vállalta, hogy bemutatja és
közszemlére teszi és ennek a felelősségét is vállalja.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a Kormányhivatal Hajdúnánási
Munkaügyi Hivatala által kiadott nyilatkozata van, melyet Erdei Lászlóné írt alá az
akkori munkaügyi hivatal vezetője helyett. Ennek az előzménye az volt, hogy egy
írásbeli kérelmére polgármester úr azt válaszolva, hogy szóbeli megegyezés szerint
70 embert átengedett a HÉPSZOLG Kft-nek, erre megkérdezte, hogy ez jogos-e. Erre
kapta az említett választ. Visszatérve a beszámolóhoz elmondta, hogy ez egy
tisztességes, jó anyag foglalkozik a múlttal és a jövővel is. Azzal a jövővel, amely nem
közfoglalkoztatásban képzeli el az emberek foglalkoztatását, hanem szociális
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szövetkezetbe. Itt az lesz probléma, hogy gyakorlatilag nem vonatkozik rájuk a Munka
Törvénykönyve, sem a minimálbér, sem a garantált bérminimum, hanem a
közfoglalkoztatási bérekkel kívánják az embereket foglalkoztatni a szociális
szövetkezetekbe. Nem kapott arra választ, hogy meddig tartható ez a
közfoglalkoztatási rendszer, meddig csökkenthető a létszám, a magukkal vitt feladatok
finanszírozhatóak-e. Az a legnagyobb probléma, hogy a képviselőket nem korrektül
tájékoztatták korábban, összekeveredett a közfoglalkoztatás, a START program, stb. A
továbbiakban a HÉPSZOLG Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződésben
foglaltakról beszélt. Végezetül ismételten elmondta, hogy ez az anyag tisztességes, a
jelen helyzetet jól mutatja, de a múltbeli dolgokról nem ad tiszta képet. Aki ezt az
anyagot elkészítette az felkészült, hozzáértő és korrekt anyagot tett le.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte képviselő úr elismerő szavait. Nyilván
tudja volt polgármesterként, hogy hogyan készülnek az előterjesztések. Az előterjesztő
a munkatársaival együtt készíti azt el. Az előterjesztések mindig tisztességesen
készültek és készülnek el. Az a kérdés ennél a beszámolónál is, hogy a kitűzött célok
mentén történik-e a közfoglalkoztatás. A korábbi döntéseknek megfelelően a
közfoglalkoztatási program működik. A továbbiakban számadatokat ismertetett a
beszámolóból. A jövőben lényegesen kisebb számú közfoglalkoztatásra kell számítani,
mert az elsődleges munkaerőpiacon megjelenő igényt kell kielégíteni. Az emberek
belekényelmesedtek, illetve hozzá igazították az igényszintjüket ahhoz, hogy kevesebb
munkáért kisebb bérért is dolgoztak. Ez változni fog a jövőben, számunkra ez azt
jelenti, hogy egyre több olyan ember marad a rendszerben, akiket nehéz lesz
értékteremtő munkában foglalkoztatni. A szövetkezetekbe azokat az embereket kell
átemelni kis létszámban, akik csoportvezetőként, mentorként tudnak ezekkel az
emberekkel foglalkozni. Itt már nem nagy tömegekről van szó, hanem olyan
emberekről, akik pl. nyugdíj előtt állnak, egyéb problémái vannak, ami miatt nem
dolgozhat az elsődleges munkaerőpiacon. Ez a folyamat látszik, erre kell
felkészülnünk a 2018-as évben, és feladat lesz számunkra a megteremtett értékek
működtetése. Végezetül elmondta még, hogy arra nagyon figyeljünk, hogy mikor
milyen állítást teszünk. Teszünk-e olyat, ami nem a város közérdekét szolgálná. Nem
gondolja, hogy ez így van, ezt igazolja a sok meghívás, a bemutató, az elismerés a
város felé a közfoglalkoztatásról.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony hozzászólásában elmondta, hogy ezzel a
beszámolóval egy ciklus lezárul és kezdődik egy másik. Megköszönte mindenki
munkáját.
Bódi Judit képviselő asszony ismételten hiányolta, hogy nincs itt a közfoglalkoztatási
csoportvezető vezetője, de ő ezt nem támadólag kérdezte. Olyan sok emberrel
foglalkoznak, hogy megérdemelték volna a jelenlétet. Itt példaként a Holdingot és a
tagvállalatait említette. Bizottsági ülésen ott voltak a csoport képviselői és egy nagyon
jó ízű beszélgetésben vettek részt. Elmondta még, hogy a beszámolók kapcsán sokszor
a gazdasági szemléletbe kapaszkodott bele, önköltség, termelékenység stb. Aztán
belátja azt az ember, hogy pl. ezt a beszámolót nem lehet így tekinteni. Ez egy nagyon
nehéz feladat, nem lehet érte irigyelni senkit. Bízik abban, hogy az elsődleges
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munkaerőpiacra kikerülő emberek Magyarországon maradnak. A beszámolót
megszavazza és javasolta, hogy a csoport képviselői a jövőben legyenek itt az ülésen,
mert a lakosság is több mindent megértene ebből a programból.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy örül ennek a beszámolónak, vitának. Szót
ejthetünk arról, hogy ez alatt az időszak alatt milyen értékek halmozódtak fel a
városban. Ez az az időszak volt, amikor nem tudtak az emberek elhelyezkedni az
elsődleges munkaerőpiacon. Elmondható, hogy néhány évvel ezelőtt azon
vitatkoztunk, hogy mikor mennek el ezek az emberek, most pedig arról megy a vita,
hogy hogyan legyen tovább a működtetés. Ez a vita kellemesebb oldala, de biztos
megoldjuk úgy, hogy hasznos legyen.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a csoport képviselői a
bizottsági ülésen ott voltak. Minden képviselő-társa elismerőleg szólt a beszámolóról
ezért felsorolta a dicséretet érdemlő neveket: Tóth Imre, Tóth Csaba, Agárdi László
Ötvös Sándor, Kulcsár Mária, Oláh Mária, Hankovszky Zsoltné.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, örül annak, hogy a
korábbi időszakhoz képest megváltozott a képviselők véleménye a közfoglalkoztatási
programról. Bizottsági ülésen ott voltak a csoport képviselői, ott feltették a kérdéseket
és nem hangzott el olyan kérdés, amelyre nem lett volna választ. Egy időszak valóban
véget ért és egy új időszak kezdődik. Volt olyan időszak is, hogy heti, napi be- és
feljelentéseket kellett megélni. Számára nehéz volt megélni azokat a pillanatokat is,
amikor emberek keresték meg őt, hogy semmibe veszik a munkájukat. Elmondta még,
hogy a szociális szövetkezetben nem minimálbéren vannak az emberek, hanem
munkaerő-piaci bért kapnak, jelenleg 10 fő a foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás
valóban elérte a célját, de hiányolta azt is, hogy voltak találkozások, rendezvények,
ahol nem minden képviselő vett részt a meghívás ellenére. Elmondta még, hogy
nemcsak az önkormányzat közfoglalkoztató, hanem nagyon sok szervezet is az.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a közfoglalkoztatási programok 2016. évi megvalósulásáról
készült beszámoló határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
275/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási programok
2016. évi megvalósulásáról szóló beszámolóját megismerte, és elfogadja azt.
Felelős: Határidő: -

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Bocskai
István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 210. szám) 2016-2017. évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója megküldte az önkormányzat
részére az intézmény 2016-2017. évi szakmai feladatellátására, és működésére
vonatkozó beszámolót.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítés, kérdés,
észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselő úr, mint az intézmény igazgatója kiegészítésként bővebb
tájékoztatást adott a Tóth Lajos Árpád tankerületi igazgató úr által már említett
60 millió Ft-os pályázatról.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a szakmai bizottság
részletesen megtárgyalta a beszámolót, mely igen összetett és tartalmas. A bizottság
elismerte a szakmai munkát és azt a tevékenységet, amelyet a szórványprogramban
végeznek. Jónak tartotta, hogy a tankerületi tájékoztatóval egyidejűleg olvashatták és
tárgyalhatták az iskola beszámolóját.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a bizottsági ülésen is felmerült a
beszámolóval kapcsolatban a kompetenciamérés, amely szerint sikerült a romlást
megállítani. Bízik abban, hogy a jövő évi anyag egy kis javulást fog majd mutatni. A
maga részéről megköszönte a beszámolót és azt tapasztalja az iskolán belül, hogy
maximális az odaadás, jól működik az iskola. A jövő évi beszámolóval kapcsolatban
lehet majd az a kérdés, hogy hogyan tudnak együttdolgozni a hajdúböszörményi
KLIK-kel.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy bizottsági ülésen korrekt választ kapott
a feltett kérdéseire. Akkor is elmondta, hogy erőltetettnek látja a művészeti képzésben
való gyerekek arányát, amikor pedig a szakiskola beiskolázás van nagyon kevés az
ilyen irányba jelentkezők száma. Az intézményi átalakítással kapcsolatos átszervezést
átvészelte az oktatásügy, most a központosítást kell átvészelnie. A gyermek számára a
pedagógus példa, aki a maga személyiségét adja az anyaghoz. Úgy érzi, hogy most az
oktatás a személyiséget akarja megölni. A szórványprogramokkal kapcsolatban
elmondta, hogy az fontos, de nem fontosabb, mint a hazai oktatás. A mi gyermekeink
nevelése legalább olyan fontos, mint a határon túli kapcsolatok tartása. Az iskolai
karitatív tevékenységet is folytat, de erről nincs hír. Kérte az iskola vezetését, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeket segítsék.
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Tóth Imre képviselő úr, mint az intézmény igazgatója megköszönte Bódi Judit
képviselő asszony hozzászólását. A kompetencia egy átlag, de nem alkalmas
teljesítménymérésre. Arra való, hogy adott társadalmi populációnak az adottságait,
képességeit mérjük, következtetéseket vonjunk le belőle. Örül a fejlődésnek, de ez
később fog beigazolódni. Két további módszercsomagot fognak használni ebben az
évben, az egyik a lemorzsolódást csökkentő programcsomag, a másik pedig a
kritérium orientált diagnosztikus mérési értékelési rendszer. Az előzetes eredmények
már 4-5 hónap után jelentkeznek. A beszámoló 120 pedagógus munkájának
eredménye. Dr. Éles András képviselő úr véleményére reagálva elmondta, hogy
valóban kevesen mennek tovább művészeti iskolába, de nem biztos, hogy ez a jó
mérőszám. A szórványprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy nem veszünk el a
magyar gyermekektől semmit. Az önkéntesek, nemcsak pedagógusok nem anyagi
javakat visznek, hanem egy hónapban egyszer foglalkoznak a gyermekekkel. A nyári
programokkal, táborozással, közösség építéssel kapcsolatban elmondta, hogy ott a
gyerekek „szórakozva” tanultak.
Szólláth Tibor polgármester úr összefoglalójában elmondta, hogy az óvoda után az
iskola a másik legfontosabb intézményünk. Minden összeg, energia, amit az ifjúság
nevelésébe fordítunk az a legjobban megtérülő beruházás. Köszönetet fejezte ki az
iskola vezetésének, pedagógusainak, szülőknek és a gyerekeknek. A művészeti
oktatással kapcsolatba elmondta, hogy ez egy kimondottan sikeres történet, ugyanúgy,
mint a szórványprogram.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatáról.
(Az ülésről Bódi Judit képviselő asszony kiment, így a testület 9 fővel folytatta tovább a
munkáját.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám) 2016-2017. évi tevékenységéről készült
beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
276/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10. szám) 2016-2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatójának értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 31.

416

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló
Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság 2017. első félévében végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

a

A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatának I. és II. pontjait elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület által
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az Értéktár Bizottság
tevékenységéről félévente számol be. Az elmúlt időszakban két alkalommal, 2017.
március 08. és 2017. május 24. napján ülésezett a bizottság, melyek során 32
határozatot hozott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Települési Értéktár Bizottság
működése nemcsak a bizottság munkáját kell, hogy magába foglalja, hanem a város
kisebb-nagyobb közössége részéről is kellene, hogy javaslat érkezzen be a bizottságba.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatának I. és
II. pontjairól.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság 2017. első félévében
végzett munkájáról készült beszámoló határozati javaslatának I. pontját 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság 2017. első félévében
végzett munkájáról készült beszámoló határozati javaslatának II. pontját 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
277/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Települési Értéktár
Bizottság 2017. első félévében végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

278/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján a Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2017. évi
összesített közbeszerzési terv módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a közbeszerzési terv
elfogadását követően felmerült közbeszerzés köteles beszerzések miatt módosítani kell
a közbeszerzési tervet.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Az ülésre Bódi Judit képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 10 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Dr. Éles András képviselő úr e napirend kapcsán is az információ hiányra
hivatkozott, nevezetesen arra, hogy pl. nem tudta, hogy mi a zöld program és azt sem
tudta, hogy mikor határoztuk el a piaci pavilonok építését.
Szólláth Tibor polgármester úr részletesen ismertette, hogy két olyan program ment
végig a városban, amelynek formálásában, végleges kialakításában részt vehettek
volna a képviselők. Ez volt az Integrált Települési Stratégia és a Települési Operatív
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Program, amelyet szintén tárgyalt a testület. Olyan döntés nem születik, nem születhet,
amelyet nem tárgyal meg a testület.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy polgármester túl sokat beszél a
testületi ülésen, többet, mint ami a képviselők rendelkezésére áll. Ismét felvetette,
hogy nem tud arról, hogy piaci pavilonokat építünk, konkrét döntésről nem tud.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy azt valóban nem tudta
megmondani, hogy melyik testületi ülésen döntöttünk erről a kérdésről. Azóta
megkereste és a 2016. június 30-án a 12.) napirendi pontban tárgyalta a testület, Gélák
Pál csoportvezető tájékoztatásában fogadta el a testület.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy Dr. Éles András képviselő úr ügyrendi
kérdésben kér szót.
Dr. Éles András képviselő úr kérte, hogy a jövőben ne hangozzék az el, hogy a
csoportvezetőket a képviselő-testület ne hallgassa meg. Korábban az hangzott el, hogy
csoportvezetőket nem hallgat meg a hivatal. Dr. Juhász Endre alpolgármester úr pedig
most hivatkozott Gélák Pál csoportvezetőre.
Bódi Judit képviselő asszony kérte, hogy készüljön egy olyan kimutatás, amely a
pályázatokat tartalmazza olyan szinten, hogy hogyan állnak. Őszintén bevallotta, hogy
ő sem emlékszik minden döntésünkre.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 2017. évi összesített közbeszerzési terv módosításáról készült
előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Papp Gáborné)
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
279/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Területi és
Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert pályázatok során megvalósítandó
beruházások miatt a 76/2017. (III. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott, a
248/2017. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított „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
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gondoskodjon a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban való
közzétételről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: szükség szerint

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés „A
2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges mezőgazdasági
gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyban megindított, a Kbt. 113. § (1)
bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kiss Imre jegyző úr tájékoztatta a képviselőket, hogy ezt az előterjesztést a mai
napon tárgyalta meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Jelzés érkezett, hogy nem
minden képviselő kapta meg az anyagot, ezért került az a mai napon kiosztásra.
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a közfoglalkoztatási
beruházásokhoz kapcsolódó mezőgazdasági gépek és eszközök beszerzésére irányuló
közbeszerzési eljárás során beérkezett, és a bírálóbizottság által értékelt ajánlatok
alapján döntést kell hozni az eljárás érvényessége, eredményessége, és a nyertes
ajánlattevő személye tekintetében.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a szavazás során tartózkodni fog,
mivel nem kapta meg az anyagot és ennyi idő alatt nem tud érdemben dönteni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nem volt, Szólláth Tibor
polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I. és II.
pontjairól Felhívta a figyelmet, hogy mivel közbeszerzést lezáró döntésről van szó,
ezért a képviselő-testület tagjai név szerint fognak szavazni. A név szerinti szavazás
lebonyolításához kérte Dr. Kiss Imre jegyző úr segítségét.
Dr. Kiss Imre jegyző úr kérte a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után az
„igen”, „nem” vagy a „tartózkodom” kifejezéssel jelezzék álláspontjukat az
előterjesztés határozati javaslatának I. és II. pontjait illetően.
(A szavazásokban 10 fő képviselő vett részt.)
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A név szerinti szavazás az alábbiak szerint zajlott le az I. pontot illetően:
Kovács Zsolt képviselő úr igen.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony igen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr igen.
Ötvös Attila képviselő úr igen.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony igen.
Tóth Imre képviselő úr igen.
Szólláth Tibor polgármester úr igen.
Bódi Judit képviselő asszony igen.
Dr. Éles András képviselő úr tartózkodom.
Papp Gáborné képviselő asszony tartózkodom.
A név szerinti szavazás az alábbiak szerint zajlott le az II. pontot illetően:
Kovács Zsolt képviselő úr igen.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony igen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr igen.
Ötvös Attila képviselő úr igen.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony igen.
Tóth Imre képviselő úr igen.
Szólláth Tibor polgármester úr igen.
Bódi Judit képviselő asszony igen.
Dr. Éles András képviselő úr tartózkodom.
Papp Gáborné képviselő asszony tartózkodom.
A lefolytatott név szerinti szavazások eredményeként 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett (Papp Gáborné, Dr. Éles András) a képviselő-testület „A 2017. évi járási
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startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges mezőgazdasági gépek,
eszközök, berendezések szállítása II” tárgyban megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára készült
előterjesztés határozati javaslatát elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
280/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A 2017. évi járási startmunka
mintaprogram megvalósításához szükséges mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések
szállítása II” tárgyú közbeszerzési eljárás II. részének eredményessége érdekében úgy
határoz, hogy a pályázati forrásokból rendelkezésre álló 5.100.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó
6.477.000 Ft anyagi fedezet összegén felül jelentkező 925.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó
1.174.750 Ft összeget a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.
(II. 23.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelő módosításáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. december 31.

281/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint „A 2017.
évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges mezőgazdasági gépek,
eszközök, berendezések szállítása II” tárgyban megindított, a Kbt. 113. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az
alábbiak szerint hozza meg:
A.)
1. „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges
mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyú közbeszerzési
eljárás I. részét eredményessé nyilvánítja.
2. „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges
mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyú közbeszerzési
eljárás II. részét eredményessé nyilvánítja.
3. „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges
mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyú közbeszerzési
eljárás III. részét eredményessé nyilvánítja.
4. „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges
mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyú közbeszerzési
eljárás IV. részét eredményessé nyilvánítja.
5. „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges
mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyú közbeszerzési
eljárás V. részét eredményessé nyilvánítja.
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6. „A 2017. évi járási startmunka mintaprogram megvalósításához szükséges
mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések szállítása II” tárgyú közbeszerzési
eljárás VI. részét eredményessé nyilvánítja.
B.)
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás
1. I. részének nyertesévé a Start Agro Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és
Szaktanácsadó Kft-t (5435 Martfű, Vasvári Pál utca 1.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban
és a jogszabályokban meghatározottaknak, és a nevéhez fűződik a legjobb ár-érték
arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
2. II. részének nyertesévé a TEMPEL Kft-t (6060 Tiszakécske Oláhházi dűlő 18.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és a
nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
3. III. részének nyertesévé a TEMPEL Kft-t (6060 Tiszakécske Oláhházi dűlő 18.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és nevéhez
fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
4. IV. részének nyertesévé a Start Agro Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és
Szaktanácsadó Kft-t (5435 Martfű, Vasvári Pál utca 1.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a
jogszabályokban meghatározottaknak, és nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
5. V. részének nyertesévé a TEMPEL Kft-t (6060 Tiszakécske Oláhházi dűlő 18.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és nevéhez
fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
6. VI. részének nyertesévé a Start Agro Mezőgazdasági Gépkereskedelmi és
Szaktanácsadó Kft-t (5435 Martfű, Vasvári Pál utca 1.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevő ajánlata az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a
jogszabályokban meghatározottaknak, és nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerződések megkötéséről intézkedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29. - az ajánlattevők értesítése a döntésről
2017. október 15.
- az eljárás nyertesével a szerződések megkötése

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánás város településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat
módosítása - 2017/I. környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása
tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a folyamatban lévő
2017. évi I. rendezési terv módosítása kapcsán elkészítésre került a várható környezeti
hatás jelentőségének vizsgálata. A megkeresett közigazgatási szervek véleménye
alapján is megállapítható, hogy a tervezett változtatások várható környezeti hatása nem
jelentős. Kérem a testületet, hozza meg döntését arról, hogy a módosítás kapcsán a
környezeti értékelés, vizsgálat készítése nem szükséges.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mennyien vették részt a program
véleményezésében.
Marosán Andrea mb. főépítész asszony válaszában elmondta, hogy a 2/2005. (I. 11.)
Kormányrendelet 3. melléklete szerint mindig részt vevő szerv az egészségügy, a
Hortobágyi Nemzeti Park, a Természetvédelmi és Környezetvédelmi Főosztály.
Amennyiben épített környezetet érint a módosítás az Állami Főépítész is részt vesz,
illetve a Katasztrófavédelem. Ők kerültek bevonásra és ők értékeltek.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás város településszerkezeti terv és leírása, valamint
helyi építési szabályzat módosítása - 2017/I. környezeti hatásvizsgálat
szükségességének megállapítása tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
282/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Hajdúnánás
város, településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat 2017/I.
módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti
környezeti vizsgálat készítését, tekintettel arra, hogy a vizsgálatok alátámasztották azt, hogy
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a tervezett változtatások várható környezeti hatása nem jelentős, valamint a környezet
védelméért felelős szervek sem kérték annak elkészítését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 11.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás város
településszerkezeti terv és leírása, valamint helyi építési szabályzat módosítása –
2017/I. évi véleményezési szakaszának lezárása tárgyában
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Városfejlesztési Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy 2017. évi
I. módosítás véleményezési eljárása a három beavatkozási pont tekintetében
lefolytatásra került. Az előterjesztés a véleményezési eljárásban beérkezett
véleményeket ismerteti, melynek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a testületnek
döntést kell hozni.
Kérte a testületet, hogy az előterjesztés és mellékleteiben ismertetett kiértékelés és
indokolásban részletezettek szerint a módosítás véleményezési szakaszát a határozati
javaslatba foglalt megállapítás és döntés alapján lezárja le.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás város településszerkezeti terv és leírása, valamint
helyi építési szabályzat módosítása – 2017/I. évi véleményezési szakaszának lezárása
tárgyában készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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283/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás város
településszerkezeti tervét és leírását, valamint helyi építési szabályzatát és
szabályozási tervét érintő 2017/I. évi módosításának véleményezési szakaszát
lezárja az alábbi megállapítás és döntés alapján:
I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy:
a) államigazgatási szervtől (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályától)
érkezett olyan vélemény, amelyet a tervezés során figyelembe kell venni,
b) az önkormányzatoktól nem érkezett olyan vélemény, amelyet a tervezés
során figyelembe kell venni,
c) a partnerek részéről (volt téglagyár területét érintően, tulajdonosi észrevétel,
lakossági fórum keretén belül) érkezett olyan vélemény, amelyet a tervezés
során figyelembe kell venni.
II. A Képviselő-testület dönt arról, hogy a véleményezési eljárás keretén belül
beérkezett vélemények kiértékelése – előterjesztés mellékletében összefoglalva
- alapján a javítások, kiegészítések kerüljenek elkészítésre és dokumentálásra a
végső szakmai dokumentációban, majd az kerüljön végső szakmai
véleményezésre az állami főépítész elé, annak érdekében, hogy a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának jóváhagyása
mielőbb megtörténhessen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg, és
gondoskodjon az állami főépítész végső szakmai véleményének megkéréséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 11.
Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
történő csatlakozásról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatának I. és II. pontjait elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. Az Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes, a csatlakozási
nyilatkozat beküldési határideje: 2017. október 2. Javasolta a testületnek, hogy a 2018.
évben 130 fő támogatására kerüljön sor, havi 550.000,-Ft erejéig.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjairól.
(A szavazásokban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról készült előterjesztés
határozati javaslatának I. pontját 10 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásról készült előterjesztés
határozati javaslatának II. pontját - kiegészítve azzal, hogy a 2018. évben 130 fő
támogatására kerüljön sor, havi 550.000,-Ft erejéig - 10 igen szavazattal elfogadta.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:

284/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
A Képviselő-testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat
és a pályázatokról hozott döntését a https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
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A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa
meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás
feltételeivel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú nyilatkozat megtételére
és felkéri, hogy annak határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29.

285/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által javasolt
pályázati kiírás szerint. A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
A képviselő-testület 130 főt 550.000,- Ft/hó erejéig támogat. A képviselő-testület
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget az önkormányzat 2018. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő kiírásáról, a beérkezett
pályázatok képviselő-testületi döntésre való előkészítéséről és előterjesztéséről, valamint a
költségvetésbe történő betervezésről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidők: 2017. október 03. - pályázat kiírására
2017. december 07. - pályázatok elbírálására
2018. február 15. - a költségvetésbe történő betervezésre

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁGYALÁSA: Előterjesztés a
gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diákok támogatására vonatkozó
ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális Bizottságok a beszámoló határozati javaslatát - a
kiegészítésben szereplő tanulókkal együtt - elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület 2014.
decemberében fogadta el a városunk gimnáziumi képzésében továbbtanuló tehetséges
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diákok támogatására vonatkozó ösztöndíjszabályzatot. A 2017. szeptemberében
benyújtott 42 pályázatból valamennyi pályázat megfelelt az ösztöndíjszabályzat
előírásainak.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról, figyelembe véve a kiegészítésben szereplő tanulókat is.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a a gimnáziumi képzésben továbbtanuló tehetséges diákok
támogatására vonatkozó ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok
elbírálásáról készült előterjesztés határozati javaslatát - figyelembe véve a kiegészítést
is - 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
286/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gimnáziumi képzésben
továbbtanuló tehetséges diákok támogatására vonatkozó ösztöndíjszabályzat kapcsán
megismerve a pályázók jellemző adatait 2017. szeptember hónaptól 2018. június hónapig
az alábbiakban felsorolt tanulókat támogatja 5.000,- Bocskai Korona/hó összeggel:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Név
Balogh Nóra
Deák Ágnes
Gémes Gréta
Kerezsi Eszter
Kiss Fanni
Kovács Flóra
Orosz János
Pál-Kovács Tekla
Puskás Fanni
Reszegi Ivett
Varga Laura
Kecskés Emese
Molnár Flóra
Nagy Dorottya Klára
Papp Nóra Kata
László Andrea
T. Tóth Petra Nikolett
Balogh Ágnes

Lakcím
4080 Hajdúnánás, Petőfi u. 25.
4440 Tiszavasvári, Vasút u. 1.
4440 Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 3/B. II/5.
4440 Tiszavasvári, Kárpát u. 3.
4080 Hajdúnánás, Ifjúság u. 35.
4080 Hajdúnánás, Kabay János u. 50.
4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 21.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 6. 2/21.
4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 10.
4075 Görbeháza, Vereckei u. 36/A.
4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 48/A.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 22.
4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 7.
4080 Hajdúnánás, Vörösmarty u. 1.
4087 Hajdúdorog, Városkert u. 38.
4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 4.
4080 Hajdúnánás, Nikodémusz István u. 7.
4080 Hajdúnánás, Petőfi u. 25.
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19. Fehérvári Nándor
20. Kovács Ákos
21. Major Ágnes

4087 Hajdúdorog, Fehértói út 48.
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 46.
4080 Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 26.

22. Csiszár Milán
23. Fehér Gyöngyi Paula

4080 Hajdúnánás, Báthory u. 36.
4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 10.

24. Máró Bálint
25. Sepsi Dániel

4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 11/A
4080 Hajdúnánás, Munkások útja 15.

26. Kertész Tamara
27. Török Izabella
28. Varga Lehel

4440 Tiszavasvári, Kinizsi u. 35.
4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 10.
4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári út 48/A.

29. Varga Nóra
30. Zsadányi Szelina

4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 4.
4087 Hajdúdorog, Mátyás krt. 12/A.

31. Czifra Balázs
32. Deli Daniella

4087 Hajdúdorog, Ék u. 4.
4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 33.

33. Gergely Kristóf

4087 Hajdúdorog, Bocskai krt. 20/A.

34. Görög Krisztina Erzsébet
35. Gyulai Ilona

4087 Hajdúdorog, Nyíl u. 34.
4080 Hajdúnánás, Batsányi u. 1.

36. Gyuró András
37. Kutasi Erika

4087 Hajdúdorog, Marx Károly u. 4.
4080 Hajdúnánás, Jókai u. 54/B

38. Máró Hanna
39. Orosz Nikoletta

4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 4.
4087 Hajdúdorog, Kossuth u. 15.

40. Polyák János
41. Szalka Jázmin Júlia
42. Török Natasa Boglárka

4080 Hajdúnánás, Honfoglalás u. 53.
4087 Hajdúdorog, Szív u. 13.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 17/B

A képviselő-testület az 1.000.000,- Ft keretösszeget meghaladó támogatás összegét
620.000,- Ft összegben az önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
folyamatos, illetve 2017. szeptember 30-ig - az értesítés megküldésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Dér Balázsné Dobi Inci igazgatónő távozott.)
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HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés népi
építészeti emlékek helyreállítása tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Lechner
Tudásközpont által népi építészeti emlékek helyreállítása tárgyban meghirdetett
pályázat benyújtásáról és önrész biztosításáról szóló 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 az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a népi építészeti emlékek helyreállítása tárgyú pályázat
benyújtásáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
287/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és
Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Népi építészeti emlékek
helyreállítása” tárgyban közzétett felhívására a Hajdúnánási Tájház 4080 Hajdúnánás,
Hunyadi utca 21. szám alatti ingatlan épületének helyreállítására.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a maximum 5.000.000,- Ft
összköltségvetésű pályázathoz biztosítandó 50% mértékű önrész összegét, azaz maximum
2.500.000,- Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről és az önrész összegének betervezéséről gondoskodjon, továbbá
felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 9.
- pályázat benyújtására
2018. február 15.
- költségvetésbe történő betervezésre

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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(Az ülésről Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony kiment, így a testület 9 fővel
folytatta tovább a munkáját.)

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
reformáció 500. évfordulójának méltó módon való megemlékezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális Bizottságok az előterjesztés határozati
javaslatának I-III pontjait elfogadásra javasolták, a Városfejlesztési Bizottság
javaslattal.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a reformáció 500.
évfordulójára való megemlékezés alkalmából Hajdúnánás város önkormányzata ki
kívánja fejezni elismerését a város református egyházközösségének az évszázadok
alatt végzett közösségformáló tevékenységéért úgy, hogy a korabeli technikával,
korhű, kézzel merített rongypapírra nyomtatott Vizsolyi Bibliát előállító egyesület
részére adott támogatásért a református egyházközség megkapja a felajánlott Vizsolyi
Bibliát.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy ezt a szép és nemes
cselekedetet a Református Egyház és Református Gimnázium milyen összegben vagy
milyen módon támogatja.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a képviselők miért nem egyforma
tájékoztatást kapnak a döntésre előkészített anyag tekintetében.
Szólláth Tibor polgármester úr Papp Gáborné képviselő asszony felé válaszában
elmondta, hogy úgy még nem adott ajándékot senkinek, hogy kérte az ahhoz való
hozzájárulást. Dr. Éles András képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy ez a kérdés
fel sem merülhet, hiszen minden képviselő ugyanazt az anyagot kapja meg.
Emlékeztetett arra, hogy a képviselőknek egy korábban megküldött levél alapján
lehetőségük van minden ülés előtt őt megkeresni és áll a képviselők rendelkezésére.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy támogatni fogja az előterjesztést és
egyetért a Városfejlesztési Bizottság javaslatával, illetve az elhelyezéssel kapcsolatban
volt javaslata, hogy megtekintető legyen a biblia. Egyetértett azzal, hogy nem
egyforma információk kerülnek a birtokukba és ahhoz, hogy reális, elfogadható
döntést hozzanak megfelelő tájékoztatásra lenne szükségük.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte képviselő asszonyt, hogy mi az, amiben
nem kapott megfelelő információt, pontosan jelölje meg.
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Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy a határozati javaslat szerint a
képviselő-testület egy egyesületet fog támogatni. Javasolta, hogy inkább szavazzon a
testület.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy bizottsági ülésen voltak kérdései,
amelyekre választ kapott. Az ő javaslata volt az, hogy a biblia maradjon a város
határán belül. Ő ezt az eseményt történelmi ünnepnek fogja fel, amelyről a város
megemlékezik, neki ehhez kötődik ez az ajándékozás.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy minden bizottsági ülésen ő tette
a kiegészítést ugyanazon tartalommal. Nyilván vannak olyan részletek, amelyek nem
kerülnek leírásra az előterjesztésbe, de azért vannak a bizottsági ülések, a személyes
találkozások, hogy ezek kiegészítésre kerüljenek.
Szólláth Tibor polgármester úr a maga részéről befogadhatónak tartotta azt, hogy a
biblia és a szobor is Hajdúnánáson kerüljön kiállításra és megtekinthetőek legyenek az
ajándéktárgyak.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy bizottsági üléseken nem egyforma volt
a tájékoztatás. A „nem” szavazatát azzal indokolta, hogy a képviselő-testület
Hajdúnánás lakosságát és nem Hajdúnánás lakosságának egy részét képviseli.
Ötvös Attila képviselő úr szerint lehet, hogy vissza kellene hallgatni, de ő úgy
emlékszik rá, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén is ugyanazt a
tájékoztatást kapták meg, mint a Városfejlesztési Bizottság ülésén. A reformáció
történelem, 500 éves. A jelenben Hajdúnánáson a Református Egyház nem csak arról
szól, hogy a hívők mennek az istentiszteletre, hanem arról szól, hogy óvodát, iskolát és
középiskolát üzemeltet. Oda nemcsak a hívő emberek gyerekei járnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megerősítette, hogy igyekezett minden
bizottsági ülésen ugyanazt elmondani. Az igazsághoz tartozik, hogy valóban egy
pályázati kérelem került benyújtásra, amely a mi nyomtatványunk, amit be kell
nyújtani. Mi kértük fel az egyesületet, hogy nyújtson be kérelmet. Így kérelmezőként
szerepel, de nem az egyesület a kezdeményező. Javasolta, hogy a határozati javaslatot
támogassa a testület.
Bódi Judit képviselő asszony szerint, ha úgy fogjuk fel, akkor egy történelmi
eseménynek állítunk emléket. Ebben őt inkább a vizsolyi biblia fogja meg. Erről a
gyerekek az iskolában, középiskolában tanulni fognak. Az, hogy hívő vagy nem hívő
valaki, elmehet a templomba és megnézheti. Nem mindenki teheti meg azt, hogy
elmenjen Vizsolyba megnézni a bibliát.
Szólláth Tibor polgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy egy ilyen ajándékot
adni méltó és igazságos és illő egy olyan közösségnek adni, amelyik óvodát, iskolát,
szociális intézményt tart fenn. Ez a vita pedig méltatlan. Ajándékot adunk valakinek,
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Hajdúnánáson legyen kiállítva és itt legyen megtekinthető. Bízik abban, hogy ebben
egyetértenek. Ezek után szavazást rendelt el a bizottság javaslatáról.
(Az ülésről Dr. Éles András képviselő úr kiment, így a testület 8 fővel folytatta tovább
a munkáját.)
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Városfejlesztési Bizottság javaslatát 7 nem szavazattal,
l tartózkodás (Kovács Zsolt) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után arról a módosító javaslatról rendelt el
szavazást, amely szerint a biblia Hajdúnánáson legyen kiállítva és itt legyen
megtekinthető. Ez a III. pont kiegészítése lesz.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a módosító javaslatot, mely szerint a biblia Hajdúnánáson
legyen kiállítva és itt legyen megtekinthető 8 igen szavazattal elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatának I., II. és III. pontjairól. A III. pontnál figyelembe véve az
elfogadott módosító javaslatot is.
(A szavazásokban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a reformáció 500. évfordulójának méltó módon való
megemlékezéséről készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 8 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a reformáció 500. évfordulójának méltó módon való
megemlékezéséről készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 8 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a reformáció 500. évfordulójának méltó módon való
megemlékezéséről készült előterjesztés határozati javaslatának III. pontját - az
elfogadott módosító javaslattal együtt - 8 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
288/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a COLO-Pajzs Kulturális Egyesület
(3888 Vizsoly, Szent János utca 119.) kérelmét megismerve úgy határoz, hogy az
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egyesület által kialakításra kerülő nyomdamúzeumban elhelyezésre kerülő korhű
nyomdagép beszerzéséhez 1.200.000,- Ft összegű támogatást biztosít az egyesület
számára.
A képviselő-testület az 1.200.000,- Ft összegű támogatást az önkormányzat 2017. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
A támogatási összeg támogatási célnak megfelelő felhasználásának elszámolási határideje:
2019. január 31.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a COLO-Pajzs Kulturális
Egyesületet értesítse, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 31.

289/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a reformáció 500.
évfordulójára való megemlékezés alkalmából, 800.000,- Ft keretösszeg erejéig,
Babusa János által készített, Kálvin Jánost ábrázoló, bronz fejszobrot vásárol.
A képviselő-testület a 800.000,-Ft keretösszeget az önkormányzat 2017. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 31.

290/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Babusa
János által készített, Kálvin Jánost ábrázoló, bronz fejszobrot a Hajdúnánási Református
Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) használatába adja.
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Református
Egyházközség között 2015. augusztus 28-án létrejött, a gimnáziumi feladatellátást
szolgáló ingatlan és ingó vagyon használatba adásáról szóló Használati Szerződés
módosítását a melléklet szerint elfogadja.
2. A képviselő-testület kéri a Hajdúnánási Református Egyházközséget, hogy a COLOPajzs Kulturális Egyesület által felajánlani kívánt Vizsolyi Biblia 1 példányának,
valamint a Kálvin Jánost ábrázoló bronz fejszobornak Hajdúnánás városában történő
kiállításáról és megtekinthetőségéről méltóképpen gondoskodjon.
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Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon, és felhatalmazza a Használati Szerződés módosításának az aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. december 31.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésre Dr. Éles András képviselő úr visszaérkezett, Tóth Imre képviselő úr kiment,
így a testület 8 fővel folytatta tovább a munkáját.)
HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Római
Katolikus Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út 1. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; és Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatának I-II. pontjait elfogadásra
javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Római Katolikus
Egyház azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy járuljon hozzá a számára
2016-ban nyújtott támogatásból fel nem használt összegnek a 2017. évi
felhasználásához, valamint az Irányi u. 1. szám alatti lakás bérlőkijelölési jogának
átengedésére vonatkozó megállapodás módosításához.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nem ellenzi a határozati javaslatok
megszavazását, de garanciát kér arra vonatkozóan, hogy a jövőben nem fognak
további kérelmekkel élni az önkormányzat felé, mint pl. a lakással felmerülő költségek
fedezése, lakbér. Hozzászólását módosító javaslatként fogalmazta meg.
Szólláth Tibor polgármester úr mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt szavazást rendelt el az elhangzott módosító javaslatról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a módosító javaslatot, mely szerint a későbbiekben a
képviselő-testület nem kívánja támogatni a Római Katolikus Egyház azon kérelmeit,
amelyek a lakással kapcsolatos felmerülő költségek fedezésére vonatkozik 2 igen
(Dr. Éles András, Bódi Judit), 3 nem (Szólláth Tibor, Ötvös Attila, Papp Gáborné) és
3 tartózkodással nem fogadta el.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezek után az előterjesztés eredeti határozati
javaslatának I. és II. pontjairól rendelt el szavazást.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Római Katolikus Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út 1.
szám) kérelméről készült előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 7 igen, 1 nem
(Dr. Éles András) szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület a Római Katolikus Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út 1.
szám) kérelméről készült előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 8 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:

291/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
372/2016. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Római Katolikus
Egyház (4244 Újfehértó, Debreceni út 1. szám) számára biztosított 365.000,-Ft
támogatásból el nem számolt 40.880,-Ft összegű támogatás 2017-évi felhasználását
engedélyezi és az elszámolási határidőt 2017. október 31. napjára módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa, felhatalmazza a
megállapodás módosításának aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. szeptember 30.

292/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Római Katolikus
Egyházközség (4244 Újfehértó, Debreceni út 1.) 2012. július 26-án megkötött – a 4080
Hajdúnánás, Irányi u. 1. fszt. 5. szám alatti, 74 m2-es, 3 szobás, összkomfortos lakás –
bérlőkijelölési jogának átengedésére vonatkozó megállapodás módosításáról szóló
kérelmét.
A Képviselő-testület dönt arról, hogy a megállapodás 2017. október 01. napjával,
közös megegyezéssel történő módosítását, az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás szerint kezdeményezi a Római Katolikus Egyházközséggel.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Római Katolikus
Egyházközséget (4244 Újfehértó, Debreceni út 1.) értesítse, továbbá felhatalmazza az
előterjesztéshez mellékelt megállapodás módosítás aláírására.
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Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b.
szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az Innovatív
Térburkolatfejlesztő Kft. ügyvezetője a helyiségbérleti szerződésük módosítását
kérelmezi a Mártírok u. 14. szám alatti ingatlan vonatkozásában, mivel a bérelt terület
nagyságát szeretnék lecsökkentetni 1500 m2-ről 750 m2-re 2017. október 1. napjától.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a kérelmet támogatja, de
bebizonyosodni látszik, hogy ingatlanokhoz jutottunk hozzá, de nem tudunk mit
kezdeni vele. Bizottsági ülésen sem kapott arra konkrét választ, hogy van-e, lesz-e
bérlő. Javasolta, hogy az ingatlanok vásárlásánál a jövőben körültekintőbben járjunk
el.
Szólláth Tibor polgármester úr véleménye szerint, ha az elsődleges munkaerőpiacon
beindul a változás lesz érdeklődés az ingatlanokra, ha nem akkor eladásban is
gondolkodhatunk.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta még, hogy a vállalkozási célú hasznosítás a
lakótelepek miatt nehézkes lehet.
(Az ülésre Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony, Tóth Imre képviselő úr
visszaérkezett, Szabóné Marth Éva képviselő asszony elment, így a testület 9 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület az Innovatív Térburkolatfejlesztő Kft. (1077 Budapest,
Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b. szám) kérelméről készült előterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
293/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályiról szóló 16/2017. (V. 26.)
Önkormányzati Rendelet 44. § (5) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő 2814 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 14.
szám alatti ingatlan vonatkozásában 2017. április 13. napján az Innovatív
Térburkolatfejlesztő Kft.-vel (1077 Budapest, Wesselényi u. 4. 3. emelet 15/b) megkötött
helyiségbérleti szerződést a határozathoz mellékelt megállapodás alapján módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 1.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a NYAK-ÉP Kft.
ügyvezetője tájékoztatott, hogy a Hajdúnánás, Csokonai utca 2. szám alatt megépülő
társasház vonatkozásában nem tudják teljesíteni az egyezségi megállapodásban vállalt
kötelezettségüket 2017. szeptember 30-ára. Kérelmezik az átadási határidő
2018. március 30-ára történő módosítását és a késedelem ellensúlyozásaként egy 43,69
m2 alapterületű (loggia nélküli) lakást kívánnak felajánlani.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(Az ülésről Dr. Éles András képviselő úr kiment, így a testület 8 fővel folytatta tovább
a munkáját.)
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(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.)
kérelméről készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
294/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a NYAK-ÉP Építőipari
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) 2017. augusztus 08-án érkezett
kérelmét.
A Képviselő-testület kezdeményezi a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-vel
2016. november 15. napján megkötött – végrehajtási záradékkal ellátott közjegyzői
okiratba foglalt – egyezségi megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását az
alábbi feltételekkel:
a) A NYAK-ÉP Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy kártérítés jogcímen az
Önkormányzat részére 2018. március 30. napjáig a 4080 Hajdúnánás, Csokonai utca
2. szám alatt megépülő társasházban az alábbi 2 db ingatlan, valamint az udvaron 2 db
parkolóhely tulajdonjogát ruházza át ingyenesen:
- L 1/1 jelű 43,69 alapterületű lakás (loggia nélkül)
- L 1/5 jelű 38,63 m2 alapterületű lakás + 4,63 m2 területű loggia.
Amennyiben a két ingatlan, valamint 2 db parkolóhely tulajdonjogának ingyenes
átruházására 2018. március 30. napjáig sor kerül, az Önkormányzat kötelezettséget
vállal arra, hogy a javára – a hajdúnánási 4861/A/52 és a 4861/A/33 hrsz-ú számú
ingatlanok tulajdoni lapján 40224-3/2008.07.25. számmal – bejegyzett jelzálogjog
törlése iránt 2018. április 30. napjáig intézkedik.
b) Amennyiben a két ingatlan, valamint 2 db parkolóhely tulajdonjogának ingyenes
átruházására 2018. március 30. napjáig nem kerül sor, a NYAK-ÉP Kft.
kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat részére egy összegben megfizet
25.000.000,- forint + ÁFA összeget 2018. május 31. napjáig.
c) Az Önkormányzat a 25.000.000,- forint + ÁFA összeg NYAK-ÉP Kft. részéről
2018. május 31. napjáig történő megfizetése esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a
javára – a hajdúnánási 4861/A/52 és a 4861/A/33 hrsz-ú számú ingatlanok tulajdoni
lapján 40224-3/2008.07.25. számmal – bejegyzett jelzálogjog törlése iránt 2018.
június 30. napjáig intézkedik.
Felkéri a polgármestert, hogy a NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-t a Képviselőtestület döntéséről tájékoztassa és felhatalmazza a polgármestert a közös megegyezéssel
történő módosító megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. szeptember 29.
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Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Molnár István (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 46/b. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Az ülésre Dr. Éles András képviselő úr visszaérkezett, így a testület 9 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a kérelmező telke
közvetlenül az önkormányzati tulajdonú Perczel u. 12. szám alatti ingatlan mellett
található, melyen családi ház építését kezdi. A ház tervezett mérete miatt szükséges
meglévő telkét bővíteni, melyhez a volt óvoda telkéből kíván néhány négyzetmétert
vásárolni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Molnár István (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 46/b. szám)
kérelméről készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
295/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 21.) Önkormányzati Rendelet
10. §-a alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 3056
helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám alatti ingatlan kb.
125 m2 területű részét versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő
telekalakítással egybekötött értékesítés útján kívánja hasznosítani bruttó 5.500,-Ft/m2
kiinduló licitár megjelölésével.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a változási vázrajz, valamint az adásvételi szerződés aláírására.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 02. – a pályázati felhívás megjelentetésére
2017. december 01. – adásvételi szerződés megkötésére

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti ingatlan hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület döntésének
megfelelően önkormányzatunk tulajdonába került a Bartók Béla krt. 27. szám alatti
ingatlan, így megkezdhető annak hasznosítása, az előterjesztés ennek lehetőségét
mutatja be.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti ingatlan
hasznosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal,
1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
296/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. §-a alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 4981
helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti kivett
ipartelep megnevezésű 2024 m2 alapterületű ingatlant versenytárgyalásos pályázati eljárás
keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel:





Az ingatlant egészben vagy épületeként/helyiségenként is bérbe lehet venni.
A bérleti időtartama lehet határozott vagy határozatlan időtartamú.
A versenytárgyalási ajánlatokban fel kell tüntetni a megajánlott bérleti díjat.
A képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el az ajánlatokat.
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A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az épület bérbeadásához elengedhetetlenül
szükséges infrastruktúra kialakításához az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére 1.000.000,-Ft keretösszeget biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről gondoskodjon,
valamint az ajánlatokat a soron következő képviselő-testületi ülésen ismertesse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 02. – a pályázati felhívás megjelentetésére
folyamatos
– ajánlatok ismertetése

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCADIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
Előterjesztés
önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a
vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja I-III.
és V-VIII. pontok A./ változatát, valamint a IV. pontot; Egészségügyi és Szociális
Bizottság: elfogadásra javasolja I-III. és V-VIII. pontok A./ változatát, valamint a
IV. pontot.
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az előterjesztés 8 db
önkormányzati lakás felértékeléséről szól, melyek értékbecslését az elővásárlásra
jogosultak vételi szándéknyilatkozata alapján kezdeményezte az önkormányzat.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatainak A./ és B./ változatairól.
(A szavazásokban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés I. határozati javaslata
A./ változatát 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Dr. Éles András, Bódi Judit)
elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés I. határozati javaslata
B./ változatát l igen (Dr. Juhász Endre), 3 nem (Szólláth Tibor, Ötvös Attila, Tóth
Imre) szavazattal és 5 tartózkodással nem fogadta el.
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés II. határozati
javaslata A./ változatát 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Dr. Éles András, Bódi
Judit) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés II. határozati
javaslata B./ változatát 0 igen, 4 nem (Szólláth Tibor, Dr. Juhász Endre, Nagyné
Juhász Krisztina, Ötvös Attila) szavazattal és 5 tartózkodással nem fogadta el.
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés III. határozati
javaslata A./ változatát 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással (Dr. Éles András, Bódi
Judit, Ötvös Attila) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés III. határozati
javaslata B./ változatát 0 igen, 3 nem (Szólláth Tibor, Ötvös Attila, Tóth Imre)
szavazattal, 6 tartózkodással nem fogadta el.
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés IV. határozati
javaslata A./ változatát 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Bódi Judit, Nagyné Juhász
Krisztina) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés V. határozati
javaslata A./ változatát 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Bódi Judit, Dr. Éles
András) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés V. határozati
javaslata B./ változatát 1 igen (Dr. Juhász Endre), 3 nem (Szólláth Tibor, Ötvös Attila,
Tóth Imre) szavazattal és 5 tartózkodással nem fogadta el.
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés VI. határozati
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javaslata A./ változatát 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással (Bódi Judit, Dr. Éles
András, Ötvös Attila) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés VI. határozati
javaslata B./ változatát 0 igen, 5 nem (Szólláth Tibor, Dr. Juhász Endre, Ötvös Attila,
Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre) szavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el.
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés VII. határozati
javaslata A./ változatát 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással (Bódi Judit, Dr. Éles
András, Ötvös Attila) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés VII. határozati
javaslata B./ változatát 0 igen, 5 nem (Szólláth Tibor, Dr. Juhász Endre, Ötvös Attila,
Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre) szavazattal, 4 tartózkodással nem fogadta el.
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés VIII. határozati
javaslata A./ változatát 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással (Bódi Judit, Dr. Éles
András) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének
jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról készült előterjesztés VIII. határozati
javaslata B./ változatát 0 igen, 4 nem (Szólláth Tibor, Ötvös Attila, Nagyné Juhász
Krisztina, Tóth Imre) szavazattal 5 tartózkodással nem fogadta el.
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:
297/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján értékesíteni kívánja a 1072/A/6 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Bethlen Gábor krt. 8. szám 6. ajtó alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen,
Bojtorján u. 3.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint
hagyja jóvá, és állapítja meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték –
Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

Vételár
(Ft)
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51

2

komfortos

111.013

5.660.000

-

5.660.000

5.377.000

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

298/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján értékesíteni kívánja a 2654/A/6 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Magyar Gáborné u. 2. szám 6. ajtó alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen,
Bojtorján u. 3.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint
hagyja jóvá, és állapítja meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték –
Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

36

1

komfort
nélküli

81.245

2.925.000

-

2.925.000

Vételár
(Ft)

2.193.750

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

299/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján értékesíteni kívánja a 3768/A/2 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Kazinczy u. 62. 2. szám alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen, Bojtorján u. 3.)
által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint hagyja jóvá, és
állapítja meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték –
Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

33

1

komfort
nélküli

75.497

2.490.000

-

2.490.000

Vételár
(Ft)

2.365.500
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Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

300/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2/A 2. ajtó alatti önkormányzati ingatlant nem
kívánja értékesíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

301/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján értékesíteni kívánja a 2832/2/A/40 helyrajzi számú, természetben a
4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 5. III/10. szám alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031
Debrecen, Bojtorján u. 3.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az
alábbiak szerint hagyja jóvá, és állapítja meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték
– Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

51

2

összkomfortos

106.520

5.430.000

-

5.430.000

Vételár
(Ft)

4.072.500

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

302/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján értékesíteni kívánja a 4942/5/A/1 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 3-7. A fszt. 1. szám alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen, Bojtorján u.
3.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint hagyja jóvá, és
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állapítja meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték
– Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

39

1

komfortos

127.556

4.975.000

-

4.975.000

Vételár
(Ft)

4.726.250

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

303/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján értékesíteni kívánja a 4861/A/54 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 63-65. C padlástér 9. szám alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen,
Bojtorján u. 3.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint
hagyja jóvá, és állapítja meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték
– Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

37

1+2
fél

összkomfortos

187.610

6.940.000

-

6.940.000

Vételár
(Ft)

6.593.000

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

304/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján értékesíteni kívánja a 4942/5/A/49 helyrajzi számú, természetben a
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C IV/2. szám alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031
Debrecen, Bojtorján u. 3.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az
alábbiak szerint hagyja jóvá, és állapítja meg a vételárat:
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Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték
– Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

27

1

komfortos

102.708

2.775.000

-

2.775.000

Vételár
(Ft)

2.636.250

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek
elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII 20.) Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

HARMINCEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták javaslat
megfogalmazásával.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az előterjesztés
témája Kanda Miklós megkeresése, aki a Bocskai u. 3-7. C. I/3. szám alatti ingatlant
szeretné megvásárolni az önkormányzattól.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
A teremben levő Kanda Miklós jelezte, hogy szót kér.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a szó megadásáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület 9 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - hozzájárult
ahhoz, hogy Kanda Miklós szót kapjon a napirend tárgyalása során.
Kanda Miklós 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C. I/3. szám alatti lakos
elmondta, hogy szeretne élni az elővásárlási jogával. Elmondta még, hogy a lakást
rendbe tette, a fizetési kötelezettségeinek mindig időben eleget tett.
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Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy az előterjesztés a szerint készült el, ami a
jelenlegi jogi helyzet. Ez alapján Kanda Miklós volt bérlő már nem bérlője a lakásnak
így az önkormányzati rendelet szerint elővásárlási joga nincs. Mint volt bérlő még az
ingatlanban lakik és a felértékelés is ennek megfelelően, lakottan történő
értékesítésnek megfelelően készült el. A testületnek döntési joga van az
előterjesztésben foglaltak szerint. Az előterjesztés a legjobb tudásunk szerint úgy
készült el, hogy tekintettel voltunk a volt bérlő minden körülményére.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy 2.770 eFt licitáron lehet
megvásárolni ezt a lakást.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint túl nagy lehetősége nincs a testületnek, de
kérte, hogy a jogszabályok mentén mindenki tartsa szem előtt a volt bérlő kérelmét.
Dr. Éles András képviselő úr bízik abban, hogy senki nem fog erre rálicitálni és ezt
emberileg nem kell magyarázni.
Szólláth Tibor polgármester úr egyetértett a két képviselői hozzászólással. Mivel az
előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt szavazást
rendelt el a határozati javaslatról, kiegészítve a 2.775 eFt kiinduló licitár
meghatározásával.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C I/3. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről készült előterjesztés határozati
javaslatát - kiegészítve a 2.775 eFt kiinduló licitár meghatározásával - 9 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
305/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonban lévő
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 34/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
alapján úgy határoz, hogy a 4942/5/A/38 helyrajzi számú, „lakás” megnevezésű,
természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C I/3. szám alatti, 27 m2 alapterületű
önkormányzati ingatlant versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő értékesítés
útján kívánja hasznosítani 2.775.000,- Ft kiinduló licitár meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről
gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 2.
– a pályázati felhívás megjelenítésére
2017. november 15. – az adásvételi szerződés aláírására
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(Az ülésről Kanda Miklós távozott.)
HARMINCKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 3. számú garázs bérleti szerződésének
hosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Ádám Attila és az
önkormányzat között létrejött, az Irányi u. 1. szám alatti 3. számú garázsra vonatkozó
határozott idejű bérleti szerződés 2017. október 15-én lejár, ennek hosszabbítását
kérelmezi a bérlő.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 3. számú garázs bérleti
szerződésének hosszabbításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
306/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályiról szóló 16/2017. (V. 26.)
Önkormányzati Rendelet 44. § (5) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonban lévő,
3600/2/A/36 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti
3. számú, 14 m2 alapterületű garázs vonatkozásában a 369/2012. (IX. 13.) számú
Határozata alapján Ádám Attila 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. I/9. szám alatti lakossal
kötött helyiségbérleti szerződést további 3 évvel, a 2017. október 16. napjától 2020.
október 15. napjáig tartó határozott időre meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2017. október 13.
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HARMINCHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 1. számú garázs
hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Bethlen Gábor krt.
41-45. szám alatti 1. számú garázs bérlője felmondta bérleti szerződését, így az
ingatlan további hasznosítására pályázati felhívás meghirdetése vált szükségessé.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 1.
számú garázs hasznosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
307/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet 44. §-a alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám
alatti 1. számú 14 m2 alapterületű garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében
történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra
500,- Ft/m2/hó+ÁFA kiinduló licitár meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 16.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban megadta a lehetőséget a
képviselőknek kérdések, észrevételek, hozzászólások megtételére.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony a szennyvízderogációval kapcsolatban
kérdezte meg, hogy a felszedett térburkolatok mikor lesznek visszahelyezve.
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony válaszában elmondta, hogy ideiglenes
helyreállítások történnek, tavasszal fog a végleges helyreállítás megtörténni.
Bódi Judit képviselő asszony a tedeji szennyvízvezetéssel kapcsolatban elmondta,
hogy minden jelzésre segítséget kaptak és ezt köszöni.
Dr. Éles András képviselő úr az útjavításokkal kapcsolatban szólt hozzá, mely a
Széchenyi körútra vonatkozott, ahol a javítás megoldódott a kisközi
szennyvízbekötések kapcsán. Javasolta, hogy a tél beállta előtt fordítsunk gondot az
utak javítására, illetve a jövő évi költségvetés tervezés kapcsán is gondoljunk erre. A
továbbiakban tájékoztatást kért egyrészt a Holding Zrt. részéről, hogy hogyan áll az a
jogvita, amely a Fürdő területén levő vikkendházak és a HÉPSZOLG Kft. között
alakult ki, másrészt a református templom óra megjavításának ügyét vetette fel. Kié az
óra, illetve elfogadjuk-e a polgármester úr által is már ismert felajánlást. Végezetül a
piacon az egyik pavilon melletti kátyú megszüntetését kérte.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a legutóbbi problémát már jelezte a
közfoglalkoztatási csoport vezetője részére. A továbbiakban a képviselő úr által
említett óra javítás felajánlásról tájékoztatta a testületet, illetve az ezzel kapcsolatos
pályázatról.
Papp Gáborné képviselő asszony az amerikai szövőlepke permetezésével
kapcsolatban kérte, hogy legyen az összehangolva a lakossági permetezéssel, mert
akkor hatásosabb lesz. Ugyanez vonatkozik a rágcsálóirtásra is. Javasolta, hogy ne
csak a honlapon jelenjen meg a felhívás.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy háromszor történt
permetezés és rágcsálóirtás is lesz. A jövőben a Hajdúnánási Újságban is
megjelentetjük a felhívást.
Ötvös Attila képviselő úr a szennyvízbekötéssel kapcsolatban kért tájékoztatást.
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony ígéretet tett arra, hogy a következő
Hajdúnánási Újságban részletes tájékoztatást nyújtanak a város lakossága számára.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy a szeptember 25-én van a Szívünk
Világnapja, amely alkalomból kerékpártúra került meghirdetésre több felületen. Sajnos
a program a csekély jelentkezőkre való tekintettel elmarad.
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Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr az október 6-i du. 18,00 órai megemlékezésre
hívta fel a figyelmet, tisztelettel várják a város lakosságát a Kossuth szobor előtt.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úrnak szintén program ajánlója volt, mely szerint
október 1-jén van az idősek világnapja. Ez alkalomból lesz egy ünnepség a
Művelődési Központban és egy örökzöld slágerekből összeállított műsor Poór Péter
előadásában.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az elhangzottak szerint október
hónapban is több alkalom lesz arra, amely találkozásra ad okot, szüret, idősek
világnapja, október 6-a és október 23-a.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a végzett munkát és a képviselő-testület ülését du. 15,00 órakor bezárta és zárt ülést
rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

