JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február
22-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Nagyné Juhász Krisztina, Szabóné
Marth Éva, Buczkó József, Papp Gáborné, Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Dr. Éles András
képviselők
A képviselő-testületi ülésen részt vett még: Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr.
aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője,
Pályázatkezelési Csoport csoportvezetője, Dr. Szombati Ágnes,
csoportvezető, Reszegi Alexandra Anikó jegyzőkönyvvezető,
informatikus

Csirke Erzsébet
Gélák Pál, a
önkormányzati
Jenei László

A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatója

a
8.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Kovácsné Bata Éva,
intézményvezetője

a

Hajdúnánási

Óvoda

A képviselő-testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió három munkatársa.
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, valamint a TV-n keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy a
képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel és
tárgyaljon meg egy új napirendet, melyet a meghívóban szereplő 19.) napirendi pontot
követően, a zárt ülés előtt javasolt megtárgyalni.
Előterjesztés Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés című, VP6-19.2.1.-402-17 kódszámú pályázat benyújtásáról
Kérte a testületet, hogy döntsön a meghívóban szereplő 15.) napirendi pont levételéről.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a napirendi pontokat
megtárgyalásra az elhangzott javaslatokkal együtt.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
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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 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Előterjesztés a 2017. évi pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.
(II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Előterjesztés Hajdúnánás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiája
2017-2027 megtárgyalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Előterjesztés a szavazatszámláló
megválasztására
Előadó: Dr. Kiss Imre jegyző

bizottságok

tagjainak

és

póttagjainak

7.) Előterjesztés a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel
időpontjának meghatározására a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Előterjesztés a versenyeken, pályázatokon
jutalmazására vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

sikeresen

szereplő

tanulók

10.) Előterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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11.) Előterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat „NÁNÁSI PORTÉKA” védjegyre
vonatkozó védjegyszabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
12.) Előterjesztés a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet részjegytőkéjének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő emeléséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
14.) Előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2019-2020. évi villamos energia
közbeszerzésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási program”
támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület
felújításának második üteméhez hitel felvételére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
17.) Előterjesztés 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi
értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés a 14/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon
kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.) Előterjesztés Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés című, VP6-19.2.1.40-2-17 kódszámú pályázat benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett
„Fecskelakás” bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

önkormányzati

tulajdonú

21.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás piaci
jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások
szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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23.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
24.) Körkérdés
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Kovács Zsolt képviselő urat javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Kovács Zsolt képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Kovács Zsolt képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal, l tartózkodással (Kovács Zsolt) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester úr
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a testületet, hogy a Tiszamenti
Regionális Vízművektől kaptak egy választ, amit a város honlapjára is feltettek és a
képviselők is megkaptak. Elmondta, hogy a General Electric telephelyének
megszerzése ügyében egy fontos döntés jött létre. A General Electric egy korábbi
alelnöke, a Lighting üzletágat megvásárolta, ez az a telephely, ami Hajdúnánáson is
van és a tárgyalásokra is készen áll.
Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
(Az ülésre Bódi Judit képviselő asszony megérkezett, így a testület 10 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy nem kapta meg azt a választ, amit a
legutóbbi testületi ülésen ígért neki polgármester úr arról, hogy mennyivel több utat
épített ez a képviselő testület, meg az előző és az előzőekben épített utak alapterületét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy 30 napos határidőn belül megkapja a
választ.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy decemberben jelezte messenger
üzenetben polgármester úrnak, hogy milyen tények alapján igazolja az állítását.
Véleménye szerint polgármester úrnak nem számít a Szervezeti és Működési
Szabályzat és az sem, hogy mit kér egy képviselő.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a vita tárgyát az út és járdákat érintő
fejlesztések képezik. Úgy gondolja, hogy 2010 óta lényegesen több beruházás valósult
meg. Nem tudja vállalni egy messenger üzenetre való hivatkozással, hogy hány m2,
hány cm vastagon és milyen aszfaltáron számoljon el a képviselő-úrnak.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a tervek szerint 0 %-os önrésszel
fogják megvalósítani a beruházásaikat. Az ő idejében az önkormányzatnak általában
25 %-ot mindig hozzá kellett tenni a beruházáshoz. Polgármester úr azon kijelentésén
vitatkoznak, hogy több utat építettek az elmúlt 7 évben, mint az előző ciklusban 10 év
alatt.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy ez egy burkolt politikai dicséret, hiszen
azt jelenti, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, ahol most 0 %-kal lehet
pályázni és az önkormányzatok tudnak fejlődni.
Ezek után szavazást rendelt el a Polgármesteri jelentés I. és II. fejezeteiről.
(A szavazásokban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen, 1 nem (Dr. Éles
András) szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen, 1 nem (Dr. Éles
András) szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
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 költségvetésről
szóló előterjesztést első fordulóban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta 2018.
január 22-i ülésén, majd a bizottság javaslata alapján kerül most a testület elé a
rendelet-tervezet, a közmeghallgatást követően. A fejlesztések 100%-os
finanszírozással kell, hogy megvalósuljanak. Ezek a pályázatok mikor előkészítésre
kerültek 2-3 éve még más nagyságú kivitelezési árak voltak. Ilyen fejlesztési intenzitás
mellett nem szabad elengedni fejlesztéseket. Bízik benne, hogy sikeresek lesznek a
közbeszerzések. Tájékoztatta a testületet, hogy 2018. február 21-én érkezett a HajdúBihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara javaslata, mely egyúttal továbbításra került
a testületi tagok részére.
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A költségvetés megküldésre került a Hajdúnánás Járási Agrárgazdasági Bizottság
részére is, mely szervezet nem élt a véleménytétel lehetőségével.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony azokat a kérdéseket tette fel, hogy a
költségvetésben hol jelenik a köztisztviselők illetményének emelése, valamint mennyi
ennek az összege? Az orvosi ügyelet házi orvosokkal történő ellátása esetén mekkora
költségmegtakarítás realizálható? Mekkora ebben az évben a Kőrösi Csoma Sándor
Református Gimnázium működéséhez és fenntartásához nyújtandó önkormányzati
támogatás? Van-e esély arra, hogy az óvodába beíratott gyerekek létszáma
emelkedjen?
Bódi Judit képviselő asszony azokat a kérdéseket tette fel, hogy mennyire látja
reálisnak az intézményeknél polgármester úr a 80 millió forintos ingatlan értékesítést?
Mennyire látja reálisnak a cégeknél és egyéb szolgáltatást végzőknél az 5%-os
megtakarítást, ha az intézmények a 2017-es tervhez képest 10%-al lépték túl a
megengedett költséget, akkor ehhez képest, hogyan tudnak még 5 %-ot megtakarítani?
Megvan-e az a döntés, hogy az ügyeleti rendszert hogyan fogják ellátni? Kiss György
közgazdasági irodavezető felé tett kérdésében a 3. számú melléklet 1. oldalán az
5 millió forintos megtakarítás miből adódik a 2017-es tényhez képest? Jól látja-e, hogy
volt előtörlesztés 2017-ben, 10 millió forintos előtörlesztés a hosszú távú hiteleinkből?
A 11 millió forintos kátyuzáshoz, útjavításhoz képest 4 millió forintot költöttek el,
ehhez képest még több van betervezve, ez reális-e? Tervezik-e a 63 millió forintos
szemétdíj tartozás megfizetését.
Dr. Éles András képviselő úr azokat a kérdéseket tette fel, hogy reálisnak látja-e,
hogy ilyen beruházási helyzet mellett hozzávetőlegesen elég-e 16 millió forintos
tartalék. Úgy gondolja, hogy sok a 10 millió forint reprezentációra. Látja, hogy a
táblázatban csökkentve van a képviselők, polgármester, alpolgármesterek
tiszteletdíjának sora, hogyan fog csökkenni. Megkérdezte, hogy nem „pironkodnak”-e
azért, hogy egy évvel ezelőtt nem adtak a hivatali dolgozóknak fizetésemelést
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy körültekintően kerül a költségvetés
előkészítésre, megadják a lehetőséget bizottsági ülésen és közmeghallgatáson, hogy a
részkérdések alaposan megtárgyalásra kerüljenek. A bizottsági üléseken az
észrevételeket meg lehet beszélni. A legjobb tudása szerint válaszol a kérdésekre. A
köztisztviselők esetében nincs béremelésről szóló döntés. Az orvosi ügyelettel
kapcsolatban elmondta, hogy most kell majd kiírni a közbeszerzést, és az ellátásra
vonatkozó gondolkodási keret kinyílhat. A szakma álláspontja, hogy magasabb szintű
az ellátás, mint korábban volt, amely egyébként kb. 15 millió forinttal kerül többe. A
logikus az lett volna, hogy az ügyeletet Hajdúdoroggal közösen látják el, de sajnos
Hajdúdorog nem vállalta az együttműködést. Úgy tudják, hogy a cég megkereste újra
Hajdúdorogot, és azt javasolja, hogy az ügyelet együtt legyen ellátva, mely azt
jelentheti, hogy az összeg jelentős mértékben csökkenhet.
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Nagyságrendileg 17 millió forint az, amivel támogatja a képviselő-testület a Kőrösi
Csoma Sándor Református Gimnáziumot azért, mert a gimnázium református átvétele
után tartottak attól, hogy esetlegesen a gyerekeket elviszik a városból. Az iskolában
tanulók létszáma nem csökkent, stabil működést mutat, a szakmai színvonal
remélhetőleg növekedni fog. Tájékoztatásul elmondta, hogy minden intézménnyel van
szakmai együttműködése a városnak. Az óvoda finanszírozása nominálisan csökkent,
de nem azért mert, az óvodai normatíva csökkent, hanem, mert a gyerekek létszáma is
csökken. A 80 millió forintos telekeladás racionálisan teljesülhet is. Egy nagy
telekvásárlásra van jelentkező ez 35 millió forintos nagyságrendű lehet. Az ingatlan
gazdálkodásnak több oldala van nemcsak venni lehet, hanem eladni is. 2018 évben
reális az esély arra, hogy a telephelyek bővülhetnek, nem elvetendő az, hogy eladjunk.
Az 5%-os javaslatról annyit, hogy van rá racionális esély. Az intézmények számára
nehezebb feladat, ezért terveztek be 9 millió forintos tartalékot.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy korábban is volt az intézmény működéséhez
orvosi ügyelet címen hozzájárulás. Már év elején jelezte a szolgáltató, hogy egy újabb
közbeszerzés esetén magasabb árakkal kalkuláljon az önkormányzat. A 3. melléklet 1.
oldalán, az 5 millió forintos megtakarítás az önkormányzati kormányzati funkciókon,
és hivatali kormányzati funkciókon is törekszik arra, hogy bérmegtakarításokat érjen
el. Ezt támogatott foglakozás GINOP, TOP illetve a távollévőknek szintén ilyen
formában történő feltöltésével fogja elérni. A tavalyi évben valóban 5 millió forintos
megtakarítás volt. A polgármester, képviselők és alpolgármesterek bérei a tervezett
szerint nem változnak, tehát ez a korábbi évnek megfelelően kerül betervezésre.
Kiss György közgazdasági irodavezető elmondta, hogy a 3. melléklet 1. oldala
tartalmazza az alpolgármesterek, polgármester, képviselők kiadásait, amelyekben
nincs változás. A tavalyi 1 fő GINOP-os dolgozó bére is volt tervezve az idei 36 millió
forintos tervhez, így 38 millió a személyi előirányzat, a teljesítésben pedig 41 millió
forint volt, ez adja a különbséget.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a szemétszállítási díjat nem tervezi
befizetni, mert annyi a HHG bérleti díja az önkormányzat felé, mint amennyivel az
önkormányzat tartozik felé. Kérték az összevezetést is. Az önkormányzat
köztisztviselőinek béremelésére nem született döntés, a teljesítményértékelési
rendszerben évente 2-szer 10 millió forintot terveztek, amely egy jelentős
bérkiegészítés a hivatal részéről.
Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy a 10 millió forintos reprezentációra nem
kapott választ.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nem nőtt a reprezentációs költség.
Egy közfoglalkoztatási programot beadtak, amiben van egy közút karbantartási rész,
nyertes pályázat esetén finanszírozzák az anyagot és munkadíjat, ebből tudtak
finanszírozni és ennyi utat elkészíteni, ami tervezett volt, nem kellett hozzá több
forrás.
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Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy egyetért azzal, hogy bizottsági
ülésen kellett volna az apró részleteket megvitatni, de polgármester úr egészségügyi
okok miatt nem vett részt rajta és a kollégák pedig nem adtak rá kielégítő választ.
Elmondta, hogy ő nemmel fog szavazni, annak ellenére, hogy a költségvetés számos
jó, szükséges elemet tartalmaz. Elmondta, hogy tavaly ő kezdeményezte a
köztisztviselők fizetésének emelését és polgármester úr ígéretet tett arra, hogy
amennyiben a kormány nem rendezi az illetményt, akkor az ez évi költségvetés
tartalmazni fogja a helyi hivatali dolgozók fizetés emelésére vonatkozó javaslatot. A
fizetés és a jutalmazás, teljesítményértékelés nem ugyanaz. A költségvetésben szereplő
hitelfelvételt túlzott mértékűnek tartja, ami csak 2-3 év múlva térül meg. A
vagyonértékesítésnél 180 millió forintot látott a 2018-as évre, és ez túlzott mértékű. A
települési adót is tartalmazza a költségvetés, ami véleménye szerint igazságtalan adó.
Egyért a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium támogatásával, de szeretné,
hogy a Csiha Győző Szakképző Iskolát is támogassák anyagilag.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a majdnem 5,7 milliárd forint, ami több
tételből tevődik össze, hogy állami támogatás mértéke függ az adóerő képességtől. Az
adóerő képessége az önkormányzatnak javult a tavalyi évhez képest, emiatt a szociális
feladatokra jutó kiadások csökkentek, az iparűzési adó ilyen mértékben nem
növekedett. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3-szor tárgyalta költségvetést, mint,
ahogyan azt polgármester úr is említette. A költségvetésbe betervezésre került egy 9
millió forintos tartalék. A költségvetés sok olyan elemet tartalmaz, amely az
önkormányzatnak önként vállalt feladata. Ez egy megalapozott költségvetés, amit
feszes odafigyeléssel lehet tartani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy Papp Gáborné képviselő
asszony megjegyezte, hogy nem volt polgármester úr az Egészségügyi és Szociális
Bizottság ülésén, de ő ott volt és legjobb tudása szerint tudott volna rá válaszolni,
amennyiben nem sikerült volna, igyekezett volna továbbítani azt, hogy a képviselőtestületi ülésen mindenki választ kapjon rá. Elmondta, hogy a jelenlegi közbeszerzés
októberben fog lejárni az ügyelet terén, bízik benne, hogy a normatívát fogják emelni,
ez egy önkormányzati támogatás, melyre kiírják a közbeszerzést és javasolja, hogy a
jelenlegi forma maradjon meg.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a költségvetés előkészítése jegyzői feladat,
minden bizottsági ülésen képviseltették magukat, még hasonló kérdések sem érkeztek
mint, amelyek elhangzottak, így arra kért mindenkit, hogy a képviselő-testület
működésének hatékonysága érdekében a bizottsági ülésen tegyék fel kérdéseiket.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy az elmúlt két évben mindig
megszavazta a költségvetést. Megjegyezte, hogy bizottsági ülésen nem kérdezett, de
amint ideje volt arra a tegnapi napon nagyon alaposan áttanulmányozta a költségvetést.
Számára nagy jelentőséggel bírt a költségvetéshez csatolt intézményvezetői
jegyzőkönyvben foglaltak. A technikai megjegyzés a költségvetéshez az, hogy csak
2018-as tervezetet látják soronként, a 2017. évi adatokat pedig nem. Megnézte az
5%-ot, hogy mindenhol végig megy-e, nem csak intézményeknél, és azt tapasztalta,
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hogy végig megy. Nem tartja reálisnak az óvodánál a 13 millió forintos megtakarítást
és ez a dolgozók bérének kárára sem mehet. Helyeselte a költségvetésben a tartalékok
elhelyezését. Ilyen megszorítások mellett érti a célt. Úgy támogatja a költségvetést,
hogy ha a fejlesztéseket sikerül végig vinni, megvalósítani.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy képviselő-testületi ülésen bárki
bármit kérdezhet. Meglátása szerint nem szerencsés az a megjegyzés nyilvános
testületi ülésen, hogy bizottsági ülésen nem kapnak a képviselők választ a kérdéseikre,
hiszen ha ő nem volt, vagy nem tudott részt venni, akkor helyette alpolgármester úr,
illetve jegyző úr válaszol a feltett kérdésekre, ha azok elhangoznak. Elmondta, hogy az
intézmények nem tudták elkölteni az a forrást, ami rendelkezésükre állt.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy költségvetés tárgyalása most zajlik
és a kérdések még jelenleg is fogalmazódnak meg benne. A bizottsági ülésen pedig
elterelő választ kapott, ami nem elégítette ki a kérdését. Sokkal inkább előre vinne, ha
partnerként tekintenének egymásra.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy teljesen egyetért Papp Gáborné
képviselő asszony elmondott gondolataival és szeretné, ha ez hatna polgármester úrra
is. A kiküldött anyagnak van egy része, amelyből idézett: „a korábbi évekre jellemző
túlköltekezés egy fenntarthatatlan állapotot idéz elő, ezért az önkormányzat, a hivatal,
gazdasági társaságok a közfoglalkoztatási program és az intézmények vonatkozásában
is 5%-os megtakarítást kér”. Nem került azonban megjelölésre, hogy mikor voltak a
túlköltekezések. Elmondta, hogy 2010-ben Hajdúnánás Város Önkormányzatának
átadás-átvételekor 193 millió forint volt az megtakarítás, amely beruházási céllal volt
egy elkülönített számlán. A 2010-et megelőző időszakban ki nem fizetett adó 200
millió forint az új képviselő-testület ölébe hullott, ha azt nézzük 382 millió forint az,
amiről beszélünk és aminek eredményeként kitudjuk jelenteni, hogy feszes a
költségvetés. Az önkormányzatokat megszabadították az összes terhüktől, akkor 0
forint volt a tartozásuk, most a hitelek felvételével 300 millió forint fölé megy a hitel.
A hiteleket 2 év türelmi idővel és 20 év lejárati idő veszik fel. Az 5%-os
megtakarításoknak mindenkire vonatkozni kellene, de vannak kivételek. Az
önkormányzat 15 millió forintot ad a tornaterem működtetésére, a Polgári úti idősek
otthonának megtakarítása sem működik és még egy garantált nyereséget is ad nekik.
Véleménye szerint ez a költségvetés egy „megcsinált” költségvetés, amelynek a fő
soraiba teljesen mindegy, hogy mi van beírva.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy megtakarításokra kell törekedni.
Hasznos, jelentős fejlesztéseket hajtottak végre az utóbbi időben. Minden évben
13 millió forintos megtakarítás keletkezik az együttműködésnek köszönhetően. Az
egyház a fejlesztés kapcsán 100 millió forintos fejlesztést hajtott végre, az önerőt az
önkormányzat finanszírozta, de a pályázatot ők nyújtották be.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjairól.
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(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 8 igen és
2 nem (Dr. Éles András, Papp Gáborné) szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
21/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat saját bevételei (eFt)

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

2018
682 500
180 000
8 500
871 000

2019
682 500
80 000
8 500
771 000

2020
682 500
80 000
8 500
771 000

2021
682 500
80 000
8 500
771 000

Adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek (eFt)

Hitelek tıketörlesztése
Hitelek kamat kötelezettsége
Összesen:

2018
14 545
11 961
26 506

2019
17 842
12 889
30 731

2020
21 639
12 774
34 413

2021
23 528
12 641
36 169

Felelős: Határidő: -

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés határozati javaslatának II. pontját 8 igen,
1 nem (Dr. Éles András) szavazattal és 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
1. §
(1)

A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes 2018. évi költségvetésének
a) kiadását
5.667.615 eFt
b) bevételét
5.667.615 eFt
főösszeggel állapítja meg, 118.000 eFt felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1.
melléklet szerint.

(2)

A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány:
a) Költségvetési bevételek összesen:
5.462.213 eFt, ebből
aa) működési:
2.907.306 eFt
ab) felhalmozási:
2.554.907 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

5.653.070 eFt, ebből
2.739.153 eFt
2.913.917 eFt

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

190.857 eFt, ebből
168.153 eFt
359.010 eFt

A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása:
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány
igénybevétele:
aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra:
(a működési bevételek tartalmazzák)
ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra:

8.166 eFt
87.402 eFt

b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú
műveletek:
ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen:
baa) felhalmozási hitelek bevételei:

118.000 eFt, ebből
118.000 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: 14.545 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
14.545 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

205.402 eFt
14.545 eFt
190.857 eFt
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(4)

A kiadások főösszegén belül
a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.

1.203.126 eFt
192.579 eFt
952.765 eFt
41.750 eFt
348.933 eFt
2.359.899 eFt
378.423 eFt
175.595 eFt
14.545 eFt

(5)

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
49.215 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
16.000 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) egészség-megőrzési prevenciós céltartalék
4.000 eFt
bb) intézményi jubileumi jutalmakra
1.649 eFt
bc) intézményi póttámogatásokra
9.000 eFt
bd) dolgozói lakásalap
3.566 eFt
be) felhalmozási kiadásokhoz
15.000 eFt

(6)

A képviselő-testület az önkormányzat, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2. § (1)
bekezdése szerinti, 2018. évi saját bevételeinek előirányzatát 871.000 eFt összegben
állapítja meg, az alábbiak szerint:
a) helyi adókból, települési adóból származó bevétel
682.500 eFt
b) az önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel 180.000 eFt
c) bírság-, pótlék- és díjbevétel
8.500 eFt
2. §

(1)

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

(2)

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

(3)

A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat központi költségvetésből származó
forrásait.

(4)

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

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

(6)

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

(7)

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet határozza meg.

(8)

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

(1)

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

polgármester,

a

(2)

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

(3)

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

(4)

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

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

b)

A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

c)

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

d)

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

e)

A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem
igénylő támogatások összegét és az a)-d) pontok szerinti módosításokat,
átcsoportosításokat a soron következő rendeletmódosításba be kell építeni.
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(5)

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

(1)

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

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.)
Önkormányzati Rendelet 23. § (5) bekezdése alapján a helyben szokásos legolcsóbb
temetés költsége 2018. évben 155.000 Ft.
4. A 2018. évi költségvetési maradványokhoz kapcsolódó elvek
5. §

előirányzat
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(1)

A költségvetési maradványt a Hivatal Közgazdasági Irodája felülvizsgálja.

(2)

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

(3)

A (2) bekezdésben foglaltak szerinti maradvány felhasználásáról a képviselő-testület
dönt.
5. Pénz- tőke és hitelműveletek
6. §

(1)

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

(2)

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

(3)

Felhalmozási hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

(4)

Folyószámla-hitelről és munkabérhitelről szóló pénzintézettel kötendő megállapodásról
a képviselő-testület dönt.
6. Záró rendelkezések
7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől
kell alkalmazni.
Hajdúnánás, 2018. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2017. évi
pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat
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2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, a költségvetési rendelet
megalkotása óta történt változások átvezetése történik meg a rendelet elfogadásával.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a tartalékok, arra kellenek, hogy az
intézményeink tudjanak működni és az összes fejlesztést végig tudják vinni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy annyi kiegészítést tenne, hogy az
OTP Bank szeretne együttműködni a hitelfelvételhez, de igyekszenek úgy alakítani,
hogy hitelt ne kelljen felvenni.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 pénzügyi előirányzat módosításokra és ezek alapján
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 9 igen
szavazattal és 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2018. (II. 23.) 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
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

57
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
6.562.735 eFt
b) bevételét
6.562.735 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:
5.141.998 eFt, ebből
aa) működési:
3.653.243 eFt
ab) felhalmozási:
1.488.755 eFt
b) Költségvetési kiadások összesen:
ba) működési:
bb) felhalmozási:

5.272.602 eFt, ebből
3.557.346 eFt
1.715.256 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:

130.604 eFt, ebből
95.897 eFt
226.501 eFt

szolgáló

aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra:
(a működési bevételek tartalmazzák)
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:

1.336.822 eFt, ebből
99.026 eFt
1.200.000 eFt
37.796 eFt

bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen:1.290.133 eFt, ebből
bba) felhalmozási hitelek kiadásai:
50.010 eFt
bbb) likvid hitelek kiadásai
1.200.000 eFt
bbc) államháztartáson belüli megelőlegezés
40.123 eFt
c) Finanszírozási bevételek összesen:
d) Finanszírozási kiadások összesen:
e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:
(4)

A kiadások főösszegén belül

1.420.737 eFt
1.290.133 eFt
130.604 eFt
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a) a személyi juttatások előirányzatát
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát
c) a dologi kiadások előirányzatát
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát
f) a beruházási kiadások előirányzatát
g) a felújítási kiadások előirányzatát
h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát
i) a finanszírozási kiadások előirányzatát
összeggel állapítja meg.
(5)

1.541.609 eFt
264.032 eFt
1.247.505 eFt
55.437 eFt
448.763 eFt
1.417.702 eFt
239.329 eFt
58.225 eFt
1.290.133 eFt

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét
115.979 eFt
összeggel állapítja meg.
ebből:
a) általános tartalék
69.675 eFt
b) céltartalékok, ezen belül
ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra)
0 eFt
bb) intézményi jubileumi jutalmakra
214 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
18.825 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, 2018. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az első lakáshoz
jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális Bizottság - javaslattal - és a Városfejlesztési
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát javaslattal elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a 2017 januárjában
elfogadott Lakáskoncepcióban célként került rögzítésre az első lakáshoz jutók, vissza
nem térítendő támogatásának bevezetése, pénzügyi feltételeinek megteremtése. A
rendelet-tervezet a bizottsági javaslatoknak megfelelően került előterjesztésre.
Megkérte a bizottság elnökeit, hogy tegyék meg javaslataikat.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 igen és
1 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy 5. § (1)
bekezdésében az 1 főre jutó havi átlag nettó jövedelem ne haladja meg a mindenkori
minimálbér nettó összegének 2,5-szeresét.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy az Egészségügyi és
Szociális Bizottság 6 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést, azzal a kiegészítéssel,
hogy a támogatás igénybevételére azok a kérelmezők legyenek jogosultak, akiknek az
1 főre jutó havi átlag nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó
összegének 2,5-szeresét és a rendelettervezet 1. §-ában a rászoruló személy
megnevezés jogosult személyekre módosuljon.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a Városfejlesztési Bizottság is elfogadta
az előterjesztést azzal a javaslattal, hogy a támogatás igénybevételére azok a
kérelmezők legyenek jogosultak, akiknek az 1 főre jutó havi átlag nettó jövedelme
nem haladja meg a mindenkori minimálbér nettó összegének 2,5-szeresét.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság is elfogadta 6 igen szavazattal az előterjesztést, azzal a
kiegészítéssel, hogy a támogatás igénybevételére azok a kérelmezők legyenek
jogosultak, akiknek az 1 főre jutó havi átlag nettó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori minimálbér nettó összegének 2,5-szeresét.
Bódi Judit képviselő asszony azt a módosító javaslatot tette, hogy a 30 évet emeljék
fel 35 évre. Ezt azzal indokolta, hogy a mai fiatalok sokkal később kezdik el a közös
életüket és az albérletek száma is igen kevés.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy örül annak, hogy ez az
előterjesztés újra napirendre került. Helyes döntés az, hogy a rászoruló személy helyett
a jogosult személy megnevezés kerüljön a rendeletbe. Majd azt a módosító javaslatot
tett, hogy a 30 évet emeljék fel 35 évre.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy nagy örömmel veszi, hogy
visszavezetésre kerül ez a rendelet, de polgármester úr nem számolt azzal, hogyan
alakul majd a költségvetés. Fontolóra kell venni a 35 évet és azt javasolja, hogy
felülről legyen nyitott ez az összeg, mert ha azt akarjuk, hogy Hajdúnánáson sokan
telepedjenek le, akkor nem szabad határt szabni a költségvetésnek. Érdemes lenne
utána érdeklődni az adócsoportnál, hogy korábban ez a korosztály mutatott-e
érdeklődést a lakások iránt.
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Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy a költségvetésnek több feladata van a
kötelező és az önként vállalt feladat. Az önként vállalt jelleg az, hogy egy jelképes
összeggel támogatják az első lakáshoz jutókat. Az eredeti előterjesztést javasolja,
vagyis a 30 évet.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy azért állapodtak meg a
30 évben, mert kitolódott a családalapítás ideje. Pár hónap múlva meglátszik, hogy
hányan szeretnék igénybe venni. Ez egy lehetőség lenne a diplomás értelmiségiek
letelepedésére.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy előre nem lehet tudni, hogy mennyi
pályázó lesz. Azzal a módosító javaslattal állt elő, hogy 30 éves korig, aki megfelel a
feltételeknek, az kapja meg automatikusan a támogatást és 35 év feletti ne
automatikusan kapja meg a támogatást, de adja be a pályázatot, mert látják az igényt,
és ha a költségvetésben elfogy a 10 millió forint, úgyis testület elé kell vinni és újból
meg kell tárgyalni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester elmondta, hogy ő el tudja fogadni Bódi Judit
képviselő asszony módosító javaslatát vagyis, hogy előnyt élveznének azok a
pályázók, akik mind a ketten 30 éven alattiak és az ő igényeiket ki kell elégíteni és a
35 év alatti lévő pályázók pedig akkor kapjanak támogatást, ha nem merítik ki a 30 év
alattiak jelentkezésével a költségvetési keretet. Felhívta a figyelmet, hogy a minimál
bér bruttó összegének két és félszereséről van szó.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy bízik abban, hogy a
Fecskelakásokban a villanyórák is felszerelésre kerülnek a napokban és a 16 lakást
átvehetik az igénylők. A másik 16 lakás pedig a tervek alapján idén fog elkészülni. Az
EFOP program keretében 15 lakást 25 év alattiak tudják igénybe venni képzéseken
kell részt venniük és egyéb feltételek is vannak, a lakásokat informatikai eszközökkel
ellátva és berendezve kapják. Javasolja, hogy 30 év alattiak tudják igényelni az első
lakáshoz jutók támogatását és az év végén meg tudják állapítani, hogy kell-e az
előterjesztést módosítani.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy miközben egyrészt a lakásokat
építjük, a másik részét pedig eladjuk, így a lakásállomány nem nő. Azt kérdezte, hogy
nettó vagy bruttó jövedelemről beszélünk, mely nem mellékes. Javasolta, hogy 30 év
maradjon és felülről nyitott legyen a rendszer, mely azt jelenti, hogy ha nem kerül az
összeg elköltésre nézzük meg, hogy a 35 éven aluliakat is tudjuk-e támogatni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Fecskelakás költségét 440 millió
forintra becsülték, eddig 175 millió forintba került, az önkormányzat 122 millió
forintot költött rá és még idén 71 millió Ft-ot szeretnének rá költeni és a 32 lakás
karbantartása pedig 200 millió forintba kerül. Idén 71 millió forint hitelre lesz szükség
a lakást felújítására, karbantartására. Két módosító javaslat elhangzott az egyik az,
hogy 30 év a határ, de 35 év alattiak is beadhatják. A másik pedig az, hogy 30 év
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alattiak felülről nyitott rendszert töltsék fel, vagyis akárki jelentkezik az meg is kapja,
ez egy belső szavazás lesz.
Ezek után szavazást rendelt el Dr. Éles András képviselő úr módosító javaslatáról,
mely szerint, 30 év alattiak felülről nyitott rendszert töltsék fel, vagyis akárki
jelentkezik az is kapja meg a támogatást.
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a módosító javaslatot, mely szerint 30 év alattiak felülről
nyitott rendszert töltsék fel, vagyis akárki jelentkezik az meg is kapja a támogatást,
2 igen (Dr. Éles András, Bódi Judit), 3 nem szavazattal (Kovács Zsolt, Ötvös Attila,
Papp Gáborné) és 5 tartózkodással (Buczkó József, Nagyné Juhász Krisztina,
Dr. Juhász Endre, Szabóné Marth Éva, Szólláth Tibor) nem fogadta el.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony, azt kérdezte, hogy rendelet nem módosul és
külön döntés születik most arról, hogy 30-35 év közöttiek is beadhatják.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy ha a képviselő-testület a rendeletbe ezt
beépíti, akkor ez alkalmazandó, de későbbi hatályba lépéssel is elfogadhatja a
képviselő-testület. Javasolta, hogy a 30 évet fogadják el és év végén pedig
visszatérünk arra, hogy a 30-35 év közöttieknek is folyósítható legyen a támogatás. A
hivatal rögzíti a 30-35 év közötti kérelmezőket, novemberben kerül megtárgyalásra, és
december 1-jén léphet hatályba és decemberben már lehet támogatást kérni.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatáról, az elhangzott módosításokkal és a bizottsági javaslatokat is
figyelembe véve.
(A szavazásban 10 képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát, azzal a javaslattal,
hogy támogatás igénybevételére azok a 30 év alatti kérelmezők legyenek jogosultak,
akiknek az 1 főre jutó havi átlag bruttó jövedelme nem haladja meg a mindenkori
minimálbér bruttó összegének 2,5-szeresét, illetve a jegyző úr által elmondottakat
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta és rendeletet alkotta meg:
22/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az első lakáshoz
jutók támogatásának bevezetéséhez szükséges előzetes igényfelmérés részeként fogadja
azon személyek regisztrációját is, akik Hajdúnánás város közigazgatási területén legalább
egy éve állandó bejelentett lakcímmel vagy munkahellyel rendelkeznek, és a város
közigazgatási területén lakást kívánnak építeni vagy vásárolni, nagykorúak és a
kérelmezők egyike sem töltötte be a kérelem benyújtásának időpontjában a 35. életévét.
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A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben a mindenkori
költségvetési rendeletben meghatározott első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatására
elkülönített összeg a 2018. évben nem kerül felhasználásra, a rendeletet módosítani kívánja
akként, hogy a támogatás a fentiekben meghatározott jogosultak részére is nyújtható
legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy szükség esetén gondoskodjon a rendelet-tervezet
előkészítéséről a képviselő-testület 2018. decemberi ülésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. december 12.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete
az első lakáshoz jutók támogatásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az első lakáshoz jutók
helyi támogatásáról a következőket rendeli el.
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja Hajdúnánás város népességmegtartó erejének fokozása, valamint a
lakónépesség számának növelése érdekében, hogy meghatározza a jövedelmi és vagyoni
helyzet alapján jogosult személyek első önálló lakástulajdonhoz jutásának segítésére
vonatkozó helyi önkormányzati támogatás szabályait.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya a Hajdúnánás város közigazgatási területén állandó bejelentett lakcímmel
vagy munkahellyel rendelkező, és a város közigazgatási területén lakást építő vagy vásárló
nagykorú személyekre terjed ki.
3. Értelmező rendelkezések
3. §
E rendelet alkalmazásában:
1. Élettársi kapcsolat: közjegyzői okirattal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolt
kapcsolat.
2. Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön
él, kivéve, ha élettársa van.
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3. Együttköltöző: a támogatást kérelmező és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V.ntörvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozók, akik a
támogatással vásárolt lakásba költöznek.
4. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti jövedelem.
4. A támogatásra jogosultak köre
4. §
(1)

A támogatás Hajdúnánás város közigazgatási területén legalább egy éve állandó
bejelentett lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező, és a város közigazgatási területén
lakást építő vagy vásárló nagykorú kérelmezők részére nyújtható, akiknek egyike sem
töltötte be a kérelem benyújtásának időpontjában a 30. életévét és
a) házastársi kapcsolatban élnek, vagy
b) élettársi kapcsolatban élnek és az élettársi kapcsolatban legalább egy gyermek
született, akit közös háztartásukban nevelnek, vagy
c) gyermekét egyedül neveli.
5. §

(1) A támogatás igénybevételére azok a kérelmezők jogosultak, akiknek az egy főre jutó havi
bruttó átlagjövedelme - a vele együttköltözőket számítva - nem haladja meg a mindenkori
bruttó minimálbér összegének két és félszeresét.
(2) Támogatásban az a kérelmező részesülhet, akinek, továbbá házastársának, élettársának és
kiskorú gyermekének, valamint vele együtt költözőnek lakástulajdona nincs és nem is
volt.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően támogatás akkor is igényelhető, ha az igénylőnek,
házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint vele együtt költözőnek
a) együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely
öröklés útján került a tulajdonukba,
b) ha a lakás résztulajdon az igénylő szülei haszonélvezetével terhelt, és a szülők
tulajdonában nincs lakás, vagy építési telek.
6. §
Nem jogosult támogatásra a kérelmező, ha
a) az önkormányzat felé fennálló bármilyen adó- vagy egyéb tartozással – házastársak,
élettársak esetén akár egyikük – rendelkezik,
b) a támogatásra irányuló kérelmében, illetve vagyonnyilatkozatában olyan valótlan
adatokat közöl, melyek számára jogosulatlan előnyt jelentenek,
c) a kérelem benyújtásakor már megkötött adásvételi szerződéssel rendelkezik.
5. A támogatás feltételei
7. §
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(1) A támogatás akkor nyújtható, ha az építeni vagy vásárolni szándékolt lakás szobaszáma az
együtt lakó, illetve együtt költöző személyekre tekintettel a (2) bekezdése szerinti
méltányolható lakásigény mértékét nem haladja meg.
(2) Méltányolható lakásigény mértéke az igénylő és vele együtt költöző családtagok számától
függően a következő:
a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba, és
d) minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső
határa.
8. §
(1) A támogatás csak olyan lakás vásárlásához igényelhető, amelyik legalább félkomfortos.
(2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a lakás legalább 10 évig lakható legyen.
(3) Ha a megvásárolni kívánt lakás az építésügyi jogszabályokban meghatározott, a lakás célú
helyiségre vonatkozó feltételeknek az I. fokú építésügyi hatóság nyilatkozata szerint nem
felel meg, a támogatás csak akkor adható meg, ha a kérelmező az adásvételi szerződésben
kötelezettséget vállalt új lakás építésére.
6. A támogatás mértéke
9. §
(1) Az első lakástulajdon megszerzése esetén a kérelmező első lakáshoz jutók pénzügyi
támogatásaként egyszeri 500.000 Ft és – a 15. §-ban meghatározott kivételekkel – vissza
nem térítendő támogatásban részesülhet.
(2) Az Önkormányzat a lakáscélú támogatást folyamatos igénybejelentés alapján, az igények
benyújtásának sorrendjében, a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott első
lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatására elkülönített összeg erejéig nyújtja.
(3) A támogatás a saját erő kiegészítésére szolgál.
7. A kérelem benyújtása
10. §
(1) A első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása iránti kérelmeket az arra rendszeresített
formanyomtatványon lehet benyújtani a Szociális Csoportnál.
(2) A kérelem érdemi elbírálása érdekében az igénylő köteles a saját, valamint a vele együtt
költözők személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni. Köteles
továbbá az e rendeletben meghatározott feltételek fennállását igazoló iratokat a
kérelméhez csatolni.
(3) A támogatási kérelem kötelező mellékletei a következők:
a) a személyi adatok igazolására: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány,
b) a munkahely igazolására: munkáltatói igazolás vagy vállalkozói engedély,
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c) az igénylő és az együtt költözők jövedelmének igazolására: a kérelem benyújtását
megelőző 3 hónapra vonatkozó jövedelemigazolások.
(4) Az első lakáshoz jutók támogatása minden év november 30-áig igényelhető.
(5) Az első lakáshoz jutók támogatását kérelmező személyekről a Szociális Csoport
nyilvántartást vezet, és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrzi.
8. A kérelem elbírálása
11. §
(1) A támogatás odaítéléséről a polgármester a kérelem benyújtását követő 30 napon belül
dönt. Döntéseiről a képviselő-testületet utólag tájékoztatja.
(2) A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezéseket a képviselő-testület bírálja el.
9. A támogatás folyósításának rendje
12. §
(1) A támogatás kizárólag a támogatott által választott pénzintézeti számlaszámára utalható
át.
(2) A támogatás folyósítására az adásvételi szerződés megkötését vagy az elektronikus
építési napló készenlétbe helyezéséről szóló igazolás bemutatását követő 15 napon belül
kerül sor.
10. A támogatás felhasználásának igazolása
13. §
(1) A támogatásban részesülő lakásvásárlás esetén 6 hónapon belül köteles a tulajdonjog
bejegyzését tartalmazó határozatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális
Csoportjánál (a továbbiakban: Szociális Csoport) bemutatni.
(2) Lakásépítés esetén a támogatott az épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági
bizonyítványt annak kiállításától számított 15 napon belül köteles bemutatni, de
legkésőbb a támogatás odaítélésétől számított 3 éven belül.
(3) A támogatott az adásvételi szerződés megkötését követő egy éven belül hitelt érdemlően
igazolni köteles, hogy a vásárolt lakásban életvitelszerűen lakik.
11. Jelzálogjogra, valamint az elidegenítési és terhelési tilalomra
vonatkozó szabályok
14. §
(1) A 13. §-ban meghatározottak nem teljesítése esetén, a támogatás visszafizetésének
biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba a Hajdúnánás Városi Önkormányzat javára, az
önkormányzat és a támogatott közötti szerződésben a felek egyetértésével
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meghatározottak szerint, 5 évre jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat
kell bejegyeztetni.
(2) Amennyiben a támogatott kötelezettségeinek az 13. §-ban megjelölt határidők előtt eleget
tesz, úgy a bejegyzett elidegenítési tilalom törlése a polgármestertől kérhető.
(3) Amennyiben a támogatással vásárolt vagy építtetett lakás 5 éven belül elidegenítésre
kerül, a támogatás a polgármester engedélyével másik lakás vásárlására vagy építésére
tovább vihető, az ingatlant terhelő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési
tilalommal együtt.
(4) A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyeztetéséről a támogatási szerződés megkötését követően a Szociális
Csoport gondoskodik az önkormányzat költségén.
12. A támogatás visszatérítése
15. §
(1) A támogatás visszavonásra kerül, amennyiben a kérelmezők valótlan nyilatkozatot tettek,
vagy ezt nem a megjelölt célra fordították. A visszafizetést egy összegben, a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamattal együtt kell teljesíteni.
(2) Amennyiben a támogatott az 13. §-ban meghatározott igazolási kötelezettségeinek a
megadott határidőig nem tesz eleget, úgy a visszatérítendő támogatást egy összegben a
Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamattal együtt visszafizetni köteles.
(3) Amennyiben a tulajdonosa(ok) a támogatás folyósításától számított 5 éven belül – a
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzése nélkül – értékesíteni
kívánják a támogatott ingatlant kötelesek a támogatást az éves jegybanki alapkamat
kétszeres összegével növelten visszafizetni az Önkormányzatnak.
13. Záró rendelkezések
16. §
(1) Ez a rendelet 2018. július 01-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 28/2004. (VI. 01.)
Önkormányzati Rendelet.
Hajdúnánás, 2018. február 22.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás Város
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiája 2017-2027 megtárgyalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az Egészségügyi és
Szociális Bizottság a Drogstratégiát megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek
azzal a véleménnyel, hogy egy prevenciós alap létrehozására van szükség a 2018. évi
költségvetés terhére, ezáltal a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiájában
található feladatok megvalósíthatóvá válnának.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy egy széles körű stratégiai programot
sikerült összeállítani, rengeteg helyről kért szakmai állásfoglalásokat. A Nemzeti
Egészségfejlesztő Intézet a drogstratégiát széles körűnek látják, és ezt kellene saját
magunk számára is korlátozni. Véleménye szerint, a szerhasználat nem választható el
csak kábítószerről, más kémiai anyagokkal szorosan összefüggő személyiség
zavarokkal együtt kell ezeket kezelni, és ezt erősíteni azzal, hogy itt nem csak
kábítószerről van szó. Ezért a neve is meg fog változni a fórumnak Közösségi
Egészségfejlesztési Fórumra. A későbbiekben bármilyen hajdúnánási szerv
felhasználhatja a pályázatához ezeket a felméréseket.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment az ülésről, így a testület 9 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy 20 évvel ezelőtt, ha jelen is volt a
társadalomban a kábítószer, csak nagyon kevés számban, ma pedig már
szerhasználatról beszélünk. A prevenciós tervek nem mutatnak előnyt, de mégis fontos
az, hogy az önkormányzat is felhívja a figyelmet a kábítószer veszélyeire, de ettől
nagy eredményt nem vár. A drogkérdésben, szerhasználatban akkor tudunk előrébb
jutni, ha a családokat megerősítjük, hiszen az önkormányzat önmagában akármilyen
fórumokat szervez ezt nem tudja elérni. A hatóságok bevonása is fontos lenne. A
gyerekek a „Kristály utcáról” veszik a drogot és azt gondolja, hogy a hatóságok
megtudhatnák annak a fertőző utcának a nevét és nyilvánosságra is hozhatnák a nevét
annak a személynek, akiről tudja mindenki, hogy ő terjeszti a drogot.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr megköszönte Kovács Zsolt képviselő úr
munkáját. A tervek és az elképzelések kezdenek megvalósulni. Maga a KEF
elnevezése és az általa felvállalt tevékenység sokkal szélesebb körű, ezért Közösségi
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Egészségfejlesztési Fórum talán jobban is visszaadja azt, amivel foglalkozik a KEF,
ami nem csak szerhasználat, hanem az egyéb problémák, amelyek jelen vannak.
(Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszaérkezett az ülésre, így a testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy hosszú idő múlva fejti ki hatását a Fórum
jelentősége. Mindent konkrétan bizonyítani kell, a „Kristály utcára” ráállították a
térfigyelő kamerát, de nem volt rá egyértelmű bizonyíték, hogy ott zajlott a
tevékenység.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy átgondolta azt, hogy a régi iskolák
milyen gonddal vigyáztak a gyerekekre. Korábban a Diák Önkormányzatok az
ellenőrzés céljából is működtek. Azt tanácsolta, hogy a Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzatnak adják át, hogy ellenőrizzék a fiatalokat.
Dr. Juhász Endre alpolgármester bízik benne, hogy sikerül az előrelépés a
drogstratégia terén.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy ha valamit nem évrőlévre folytatunk tovább az nem lesz elegendő és nem lesz eredménye. Ennek a
stratégiának az lenne a célja, hogy amit bevállalnak, azt be is tartják és évről-évre
nyújtják azt a szolgáltatást. Fontos lenne az, hogy családi klubbok létesüljenek, ahol a
család együtt van és tudnak beszélgetni, nem pedig a modern technika világába
menekülnek. A szülőket pedig jobban bele kellene vonni abba, hogy mutassanak
érdeklődést az efféle témák felé.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy az, amire szüksége van a gyerekeknek
az a sport. Ha lesz erre lehetőség, akkor a gyerekek nem menekülnek a drog világába.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy nagyon sok hasznos gondolat
hangzott el. Véleménye szerint is a stabil család az, ami a legfontosabb ezen a téren. A
prevenciós célra 4 millió forintot szánnak az idei költségvetésbe. Megköszönte a
stratégiában résztvevők munkáját. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés,
észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
Drogstratégiája 2017-2027 megtárgyalásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát
10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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23/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta
Hajdúnánás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Drogstratégiáját 2017-2027
időtartamra vonatkozóan.
Felelős: Határidő: -

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
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, a Köztársasági Elnök 2018.
április 8-ára kitűzte az országgyűlési képviselők választását. A választási eljárási
törvény előírásai szerint a korábbi általános választások alkalmával megválasztott
Szavazatszámláló Bizottsági tagok mandátuma lejár. Az új tagok megválasztása a
testület feladata legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napig. A tagok
személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyre módosító
indítványt a testület nem tehet. Jegyző úr, mint a Helyi Választási Iroda vezetője a
megválasztandó 92 főre javaslatát megtette. A javasolt személyek a feltételeknek
megfelelnek, összeférhetetlenségük nem áll fenn.
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 szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított
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hatáskörében, a Hajdúnánás városban kialakított 18 szavazókörben működő
szavazatszámláló bizottságokba az alábbi választópolgárokat tagként, illetve
póttagként megválasztja:
Tagok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Székelyné Nádas Zsuzsanna
Harsányiné Varga Éva
Szabó Margit Edit
Bódor Gyöngyi
Szombati László
Dallos-Nagyné Ádám Antónia
Nyakó Imréné
Ötvös Imréné
Balogh Anikó
Nagy-Gonda Nikoletta
Erdeiné Tóth Marianna
Gonda István
Varga Gáborné
Magyarné Zsíros Andrea
Nábrádi Mihály Zoltánné
Girusné Lovász Erzsébet
Szücs Marianna
Czinegéné Daróczi Juliánna
Löfcsikné Rékasi Ilona
Sepsiné Vandróczki Gyöngyi
Kiss Lászlóné
Simai Jánosné
Bakai Mihály
Lónyainé Oláh Magdolna
Molnár Miklós Sándorné
Bakó Andrea
Nábrádi Éva Katalin
Fekete Lászlóné
Girus Tamásné
Török Antalné
Reszegi Imréné
Kondoráné Reszegi Anikó
Mirkó Lászlóné
Nagy Orsolya
Karczáné Nagy Erzsébet
Deákné Reszegi Ilona
Kállai Krisztina
Mónus Magdolna
Nagy Gyula Lászlóné
Józsi-Tóth Sándorné

Ady Endre krt. 19. II. em. 6. a.
Kisfaludy u. 4.
Köztársaság tér 10. IV. em. 12. a.
Bocskai u. 34. fsz. 1. a.
Kapitány u. 11.
Bocskai u. 3-7. „A” lph. IV. em. 1. a.
Tégláskert u. 8.
Zrínyi u. 25/a.
Bethlen G. krt. 43. I. em. 1. a.
Kéky L. u. 2. II. em. 7. a.
Óvoda u. 18. II. em. 8. a.
Bocskai u. 63-65. "C”. lph. I. em. 5. a.
Szérűskert u. 48.
Pázsit u. 7.
Pöstyén u. 2.
Báthori u. 3/a.
Dorogi u. 2. IV. em. 13. a.
Béke u. 13.
Béke u. 29.
Szeles tér 1. III. em. 9. a.
Csokonai u. 10. I. em. 7. a.
Sólyom u. 2/a.
Béke u. 53.
Munkácsy u. 43.
Reményi u. 32.
Sólyom u. 10.
Pöstyén u. 7/b.
Rákóczi u. 2.
Hajdú u. 23.
Vasvári u. 20/a.
Irányi u. 17.
Kazinczy u. 50.
Mátyás k. u. 26.
Csokonai utca 16. fszt. 4. a.
Kölcsey u. 18.
Attila u. 94.
Tizedes u. 76.
Pázsit u. 13.
Móricz Pál u. 33.
Magyar u. 71.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Váradi Sándor
Barcsa J. u. 7.
Vámos Ferenc Pálné
Kabay J. u. 52.
Benkőné Takács Mária
Polgári u. 7.
Maginé Barcsik Klára
Hunyadi u. 31/a.
Bodnárné Varga Márta Erzsébet Magyar u. 56.
Tóth Rudolf Tamásné
Magyar u. 69. 2. a.
Ádám Mihályné
Magyar u. 75.
Szabóné Józsi Juliánna
Soós G. u. 1.
Szólláth Zoltán
Szamos u. 13.
Kéki Katalin Éva
Toldi u. 25.
Pénzes Lászlóné
Lehel u. 16/a.
Nagyné Máró Orsolya
Vörösmarty u. 1.
Péter Hajnalka
Balogh Zs. u. 13.
Tarné Magoss Anikó
Brassay K. u. 15.
Pásztor Józsefné
4085 Erdősor u. 6.
Timári Lajos
Tiszavasvári út 29/a.

Póttagok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nagyháziné Rzepka Marianna Gizella Szeles tér l. I. em. 4. a.
Béres Józsefné
Csiha Győző u. 7/2.
Nagyházi Sándor
Szeles tér 1.
Nagy Ibolya
Kisfaludy u. 17.
Kósa Józsefné
Dorogi u. 14/b. III. em. 9. a.
Szólláth István
Polgári u. 38.
Kanda Zsuzsa
Wesselényi u. 34.
Bertalan Ferenc
Polgári u. 11.
Szabó Veronika
Honfoglalás u. 55/a.
Áfra Tamás
Óvoda u. 18. II. em. 8. a.
Girus Tamás
Hajdú u. 23.
Máróné Zubor Gizella
Táncsics M. u. 11.
Radó László Ákos
Báthori u. 23/a.
Szabó Sándor
Honfoglalás u. 55/a.
Erdei Erzsébet
Mátyás k. u. 14. 1/4.
Kovács Istvánné
Mátyás k. u. 25/b.
Loessl Gábor
Munkácsy u. 1.
Révész Istvánné
Csóka u. 2.
Marth Ildikó Piroska
Kazinczy u. 14.
Mészáros Zoltán Istvánné
Tizedes u. 72.
Varga Jánosné
Bercsényi u. 19/a.
Ráczné Tímári Éva
Nyíregyházi u. 13.
Varga-Simai Zsóka Andrea
Kiss Ernő u. 50.
Kónyáné Fazekas Erzsébet
Tégláskert u. 11.
Nagy-Tóth Annamária
Móricz P. u. 26.
Jámbor László
Kapitány u. 10.
Nagy Tímea
Klapka u. 2/a.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Szabó Katalin
Nagyné Nyakó Veronika
Péntek Zsuzsa
Lantos Antalné
Barnáné Máró Erzsébet
Kékiné Tar Katalin
Tóth Marianna
Kakócz Klaudia
Nábrádi Mihály Zoltán

Liliom u. 46.
Dorogi u. 34/a.
Hadnagy u. 23.
Barcsa J. u. 42.
Béke u. 65.
Lehel u. 24.
Nyúl u. 8.
4085 Wass Albert u. 5.
Pöstyén u. 2.

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: folyamatos
Kovács Zsolt
Jegyzőkönyvhitelesítő
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) intézményvezetői megbízására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális Bizottságok kiegészítéssel és a Városfejlesztési
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy A Hajdúnánási
Óvoda óvodavezetőjének megbízatása 2018. július 31 napjával lejár, melynek okán
pályázat kiírása vált szükségessé. Megkérte a bizottság elnökeit, hogy mondják el
javaslataikat.
A bizottságok elnökei ismertették a bizottságok javaslatait.
Bódi Judit képviselő asszony azt kérdezte, hogy lát-e polgármester úr arra
lehetőséget, hogy ennek a bizottságnak a tagjait 1 fővel kibővítsék.
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta képviselő asszonyt, hogy igen, van rá
lehetőség.
Dr. Éles András képviselő úr azt kérdezte, hogy miért kell a bizottsági véleményeket
ismertetni, mikor a bizottságok egyértelműen elfogadták azt. Javasolta, hogy új
tagként vegyék fel, Bódi Judit képviselő asszonyt, mert úgy gondolja, hogy nem
feltétlen fontos, hogy pedagógus végzettsége legyen a bírálónak.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy támogatja a javaslatot,
valamint javasolta ötödik tagként Szólláth Tibor polgármester urat.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy korábban az ő polgármestersége idején
volt a megjegyzés, hogy félnek pályázni a jelöltek azért volt mindig csak egy-egy
pályázó, de most reméli, hogy most nem félnek és 5-10 pályázó is lesz.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Megkérdezte Bódi Judit képviselő asszonyt,
hogy vállalja-e a feladatot.
Bódi Judit képviselő asszony a felkérést elfogadta, valamint Szólláth Tibor
polgármester úr is.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. és II. pontjairól.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.)
intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzétételéről szóló
előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 10 igen szavazattal, II. pontját, azzal a
javaslattal, hogy a szakértői bizottság tagjai: Szólláth Tibor polgármester úr, Dr.
Csiszár Imre alpolgármester úr, Szabóné Marth Éva helyi önkormányzati képviselő, a
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke, Tóth Imre helyi
önkormányzati képviselő, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tagja,
Bódi Judit képviselő asszony legyen elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:
25/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján pályázatot hirdet a
Hajdúnánási Óvoda (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám) magasabb vezető
beosztás betöltésére, az előterjesztés melléklete szerint.
A pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (4) bekezdése, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. §
(6) bekezdése alapján, a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán, a helyben szokásos módon, továbbá az Oktatási és Kulturális
Közlönyben is közzé kell tenni.
A képviselő-testület szükségesnek tartja a pályázati felhívás Hajdúnánási Újságban történő
megjelentetését is.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak az előterjesztés melléklete szerint történő
közzétételéről gondoskodjon, valamint felkéri a polgármestert, hogy a pályázat(ok)
elbírálására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelősök:
Határidő:

Dr. Kiss Imre jegyző és Szólláth Tibor polgármester
2018. június 15.
- pályázatok elbírálására vonatkozó
előterjesztés készítésére

26/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése értelmében - a Hajdúnánási Óvoda
(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám) magasabb vezető beosztás betöltésére
pályázók meghallgatására öttagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező véleményező bizottság felállítását határozza el, melynek tagjai:
1. Szólláth Tibor polgármester,
2. Dr. Csiszár Imre alpolgármester,
3. Szabóné Marth Éva helyi önkormányzati képviselő, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottság elnöke,
4. Tóth Imre helyi önkormányzati képviselő, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság tagja,
5. Bódi Judit helyi önkormányzati képviselő, a Városfejlesztési Bizottság tagja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a delegált tagok értesítéséről, felkéréséről és a
vélemény beszerzéséről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 08. – bizottság eljárásának lefolytatása

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az óvodába
történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel időpontjának meghatározására a
2018/2019-es nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a napirendi pont tárgyalásához
vendégként hívott Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszonyt. Majd összegzésében
elmondta, a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjével egyeztetve, 2018. április 24-ét
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(kedd) és 2018. április 25-ét (szerda) javaslom a beiratkozás időpontjaként
meghatározni. Majd megkérdezte Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszonyt, hogy
alkalmas-e neki ez két időpont.
Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszony, jelezte, hogy megfelelő lesz az
időpont.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az óvodába történő jelentkezés módjának és az óvodai felvétel
időpontjának meghatározására a 2018/2019-es nevelési évre vonatkozó előterjesztés
határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
27/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúnánási Óvodába
(4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám) történő beiratkozás időpontját a
2018/2019. nevelési évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg:
2018. április 24-én (kedd) 800 - 1600 óráig
2018. április 25-én (szerda) 800 - 1600 óráig
Az óvodai jelentkezés helye: 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám
A képviselő-testület - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1)
bekezdése alapján - az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat
benyújtásának határidejéről az előterjesztés melléklete szerinti hirdetményt tesz közzé a
helyben szokásos módon.
A képviselő-testület szükségesnek tartja a hirdetmény Hajdúnánási Újságban történő
megjelentetését is.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjének értesítéséről
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a hirdetmény közzétételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 02. – értesítésre és a hirdetmény közzétételére
2018. március 08. – Hajdúnánási Újság áprilisi lapszámában történő
megjelentetésre
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Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a versenyeken,
pályázatokon sikeresen szereplő tanulók jutalmazására vonatkozóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták,
kiegészítéssel.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a város iskolái a
jutalmazási szabályzat szerint megküldték a jutalmazásra javasolt tanulók és tanulói
csoportok listáját. A Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatot tett a
kiemelt versenyeken helyezést elérő tanulóinak jutalmazására vonatkozóan, mely
szerint 19 fő tanuló és 8 csoport számára javasol pénzbeli jutalmat. A fennmaradó
420 000 forint pedig egy közös és színvonalas program megszervezésére fordítódna.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy nagyon örül a sok szép
eredménynek. A diákok jelentős része oklevelet kap a 900 ezer forintot pedig
jutalmazásra fordítják. Arra ösztönzi a pedagógusokat, hogy a kiemelt versenyekre
vigyék a diákokat, mert ennek a Magyar Közlöny a háttere. A Művelődési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság úgy döntött, hogy a kiemelt versenyeken szereplő
gyerekeket jutalmazza pénzzel, a felkészítőjük meg oklevelet kap.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy támogatja a Szabóné Marth Éva képviselő
asszony által elmondott javaslatot.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy bizottság kérte, hogy a javasolt összegek
nettó kerekített összegben kerüljenek meghatározásra. Az egyéninél nettó 6.500 Ft.,
2-5 fős csoportoknál nettó 10.000 Ft., 6-15 fős csapatokig nettó 23.000 Ft. A 16 fő
feletti csoportoknál pedig nettó 40.000 Ft, ez az összeg, amely Bocskai Koronában
kerül folyósításra.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy egyetért a szűkítéssel, de sok olyan
versenyen részt vesznek a gyerekek, amelyek egy különleges naphoz kötődnek és sok
nemzetközi verseny is van és lehet, hogy kizárják őket, mert a kiírásban nem
szerepelnek.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy korábbihoz hasonló szabályzat kell,
hogy szülessen a jutalmazottaknak, mert ezt ő nem támogatja.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy a versenyeztetés nem az
önkormányzat jutalmazásáról szól. Az intézmény szakmai munkáját minősíti. Ezek a
gyerekek számos elismerést kapnak az intézményen belül, a pedagógusokkal együtt. A
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költségvetési keret arra ad lehetőséget, hogy csak a kiemelt versenyeken szereplő
tanulókat jutalmazzák.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról azzal a javaslattal, hogy a kiemelt versenyeken helyezést elérő tanulóinak
jutalmazására vonatkozóan, mely szerint 19 fő tanuló és 8 csoport számára javasol
pénzbeli jutalmat és a fennmaradó 420.000 forint pedig egy közös és színvonalas
program megszervezésére fordítódjon.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók
jutalmazására vonatkozó előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
elfogadta azzal a javaslattal, hogy a kiemelt versenyeken helyezést elérő tanulóinak
jutalmazására vonatkozóan, mely szerint 19 fő tanuló és 8 csoport számára javasol
pénzbeli jutalmat és a fennmaradó 420 000 forint pedig egy közös és színvonalas
program megszervezésére fordítódna az alábbi határozatot hozta:
28/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a versenyeken, pályázatokon
sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi elismeréséről szóló Jutalmazási Szabályzat
alapján az előterjesztés mellékletében, valamint a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság javaslatában meghatározottak szerint, a versenyeken és pályázatokon sikeresen
szereplő
 19 tanuló egyéni jutalmazására
190.000,- Ft-ot
 8 csapat jutalmazására
290.000,- Ft-ot
 érvényes jutalmazási javaslatokat beküldött tanulók közös rendezvényére 420 000,- Ft-ot
biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére
A képviselő-testület elhatározza, hogy az előterjesztés mellékletében megjelölt, oklevél
elismerésben részesülő tanulók, csoportok részére az oklevél átadására intézményi keretek
között – ünnepség keretében – kerüljön sor.
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az elismerések
városi ünnepség keretében történő átadására és az intézményvezetők értesítésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2018. március 15.

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Bódi Judit képviselő asszony és Buczkó József képviselő úr kiment az ülésről, így a
testület 8 fővel folytatta tovább a munkáját.)
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TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Szakképzésben
Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett
pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatának B./változatát elfogadásra
javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Dr. Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a pályázat
benyújtási határideje 2018. január 31 napja volt. A pályázati űrlapot a kötelező
mellékletekkel együtt 65 tanuló nyújtotta be, melyből mind megfelelt az
Ösztöndíjszabályzat előírásainak. A bizottsági javaslatok szerint az ösztöndíj
folyósításának időtartama alatt (2018. február hónaptól 2018. június hónapig)
1.432.500,- Ft, kerülne felhasználásra.
(Tóth Imre képviselő úr megérkezett az ülésre, Bódi Judit képviselő asszony
visszaérkezett az ülésre, így a testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
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 Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati
Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló
előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
29/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben Tanulók
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók jellemző
adatait 2018. február hónaptól 2018. június hónapig az előterjesztéshez mellékelt javaslat
szerinti tanulókat támogatja a B. változat szerinti 1.432.500,- Ft összeggel.
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos, illetve 2018. március 10. - az értesítés megküldésére

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
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(Az ülésről Kovácsné Bata Éva intézményvezető asszony távozott.)
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
„NÁNÁSI
PORTÉKA”
védjegyre
vonatkozó
védjegyszabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolták, kiegészítéssel.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Az ülésről Szabóné Marth Éva képviselő asszony távozott, így a testület 9 fővel
folytatta tovább a munkáját. Az ülésre Buczkó József képviselő úr visszajött, így a
testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a „NÁNÁSI
PORTÉKA” védjegy bejegyzéséhez megalkotott védjegyszabályzat alapján az
önkormányzat 1 évre köt védjegyhasználati szerződést a kérelmezővel, így a
védjegyhasználóknak minden évben új kérelmet kell benyújtaniuk. Szinte minden
jelenlegi védjegyhasználó a kezdetektől jogosult a védjegy használatára, ezért az
adminisztrációs terheik csökkentése érdekében indokolt a védjegyhasználati szerződést
határozatlan időre kötni, az önkormányzat rendkívüli felmondási jogának biztosítása
mellett. Ehhez a védjegyszabályzatot módosítani szükséges. A bizottsági javaslatok
alapján a védjegyszabályzat 11.1. alpontja az alábbira módosulna: „Védjegytulajdonos
nevében a Nánási Portéka Védjegy Testület a Védjegyszabályzatban és a
védjegyhasználati szerződésben foglaltak betartását eseti jelleggel, de legalább két
évente ellenőrzi.”
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy megnézte a védjegyhasználókat és
megjegyezte, hogy egy szemfüles NAV-os jól tudna gazdálkodni belőle. Sajnálja,
hogy egy olyan adatbázist adunk egyszerű emberekről, akik eladnak a szomszédnak
1 kg szalonnát, vagy 10 tojást. Elmondta, hogy kb. 7-8 fő a valósan
termelőtevékenységet folytató és valósan értékesítést folytató, többiek pedig csak pl.
csirkét árulnak. Elmondása szerint 10 főnél nem több, aki használja, népszerűsíti ezt a
védjegyet.
Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy Magyarország élelmiszer piacainak
jelentős részét elveszítette, ugyanis, amit megeszünk élelmiszer annak jelentős része
nem magyarországi alapanyagból készült. 2013-ban a Nánási Portéka Védjegye
elindult. A védjegy élénkíti a helyi gazdaságok és munka kultúra szerepe is van.
Egyszerű szabályai vannak a védjegyhasználatnak, de ha azt valaki nem megfelelően
használja, elveszti a védjegyhasználati jogát.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 Városi Önkormányzat „NÁNÁSI PORTÉKA”
védjegyre vonatkozó védjegyszabályzatának módosításáról szóló előterjesztés
határozati javaslatát 9 igen, 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
30/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
„NÁNÁSI PORTÉKA” védjegyre vonatkozó módosított védjegyszabályzatot, és annak
módosított 3. számú mellékletét az előterjesztés mellékletei szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szabályzat elfogadásáról az érintetteket tájékoztassa és a
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 15.

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet részjegy-tőkéjének nem pénzbeli
vagyoni hozzájárulással történő emeléséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális;
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok: elfogadásra
javasolták az előterjesztés határozati javaslatát.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, a hogy
Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete együttműködve a Debreceni Egyetem
Agrártudományi Központ, MÉK Állattenyésztési Tanszékével, valamint a Du Maco
Bt.-vel közös kutatási programot indított a fekete mangalica elismertetésére, önálló
fajtaként történő kitenyésztésére. Az önkormányzat a használatában lévő hajdúnánási
külterületi ingatlanokon részt vesz a fekete mangalica kitenyésztésében. Ezen
szolgáltatások ellentételezéseként nettó 15.000 eFt értékű – tenyész és vágóállatokból
álló - fekete mangalica sertés került az önkormányzat tulajdonába, melyből 12.460 eFt
értékű, 232 db sertést apportálni kívánunk a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális
Szövetkezetbe.
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Bódi Judit képviselő asszony azzal az ügyrendi javaslattal élt, hogy ezt a napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ehhez a témához számos napirendi
pont fog kapcsolódni a későbbiekben, ezért Hajdúnánás lakossága is megismeri, annak
ellenére, hogy a jelenlegi napirendi pont zárt ülés keretében fog-e lezajlani vagy sem.
Szavazást rendelt el Bódi Judit képviselő asszony javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a javaslatot, hogy a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális
Szövetkezet részjegy-tőkéjének nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő
emeléséről szóló előterjesztést zárt ülés keretében tárgyalja meg 7 igen, 2 nem
(Dr. Éles András, Papp Gáborné) szavazattal és 1 tartózkodással (Kovács Zsolt)
elfogadta.
(A képviselő-testület du.12,35 órától zárt ülés keretében, majd du. 13,00 órától
ismételten nyilvános ülésen folytatta tovább a munkáját.)
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁGYALÁSA:
polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Előterjesztés

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, a köztisztviselői törvény
alapján a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését.
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 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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32/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban foglaltak szerint Szólláth Tibor polgármester
2018. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert a szabadság igénybevételéről a képviselő-testület részére a kivételt
követő ülésen adjon tájékoztatást.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: esedékességkor
Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az
önkormányzat és intézményei 2019-2020. évi villamos energia közbeszerzésére
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, az önkormányzat és
intézményei jelenleg érvényes intézményi felhasználásnál az MVM Partner
Energiakereskedelmi ZRt-vel, közvilágításnál az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel
megkötött szabadpiaci villamos energia vásárlási szerződése idén december 31-én
lejár. Az előterjesztésben leírtak szerint több önkormányzat részvételével csoportos
közbeszerzésen kívánjuk az energiakereskedőt kiválasztani.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
(Az ülésről Dr. Éles András képviselő úr és Papp Gáborné képviselő asszony távozott,
így a testület 8 fővel folytatta tovább a munkáját.)
A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019-2020. évi villamos energia
közbeszerzéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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33/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2019. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó intézményi
felhasználási célú és közvilágítási célú villamos energia beszerzésére csatlakozik a Siófok
Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) gesztorságával létrejött beszerzői
csoporthoz.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Nyilatkozat a
tagság fenntartásáról” elnevezésű dokumentumot aláírja.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t
(1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám:
14198391-2-41) bízza meg a 193/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
alapján megkötött szerződés alapján, 1.240.000 Ft+Áfa megbízási díj ellenében, melyet
24 havi részletben kell megfizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak a 2019. és 2020. évi
költségvetésben történő tervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 31.
- a nyilatkozat aláírására
2019. január 31.
- a 2019. évi költségvetésben való tervezésre
2020. január 31.
- a 2020. évi költségvetésben való tervezésre

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Rákóczi
Szövetség által indított „Beiratkozási program” támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták,
javaslattal.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az Önkormányzat
eddig 5 évben, évenként 100-100 ezer Ft-tal támogatta a Rákóczi Szövetség
„Beiratkozási program”-ját. A program a határon túl élő magyar családok részére nyújt
10 ezer Ft-os támogatást tanévkezdéskor, amennyiben a szülők magyar nyelvű oktatást
választanak a gyermekük részére. Levelében a Szövetség elnöke ismét a Beiskolázási
Program támogatását kéri Önkormányzatunktól. Az előterjesztés erre tesz javaslatot.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Rákóczi Szövetség által indított „Beiratkozási program”
támogatásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
34/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (székhely:
1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV./1.; szervezet nyilvántartási száma:
01-02-0000112; adószáma: 19719029-1-41; számla száma: OTP Bank 1170500820488172) közhasznú egyesület számára 100.000,-Ft támogatást biztosít a „Beiratkozási
program” támogatása érdekében.
A képviselő-testület a 100.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2018. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri továbbá arra, hogy
a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 15.

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújításának második üteméhez
hitel felvételére
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 testület februári
ülésén megtárgyalásra kerülő 2018. évi költségvetési rendelettervezet 71.581 eFt
felújítási kiadási előirányzat tervezetét tartalmazza a Bocskai u. 79. szám alatti
bérlakás felújításának befejezésére. A rendelettervezetben ennek finanszírozására 5%
önerő mellett 68.000 eFt hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét terveztük. A
költségvetési rendelet elfogadása mellett határozatot is szükséges hozni a hitel
felvételéhez.
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület
felújításának második üteméhez hitel felvételéről szóló előterjesztés határozati
javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
35/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében a Hajdúnánás, Bocskai u. 79. szám alatti bérlakás épület felújítására
tervezett 71.581 eFt felújítási előirányzat finanszírozására 5% önerő mellett 68.000 eFt,
azaz Hatvannyolcmillió forint összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza
el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerinti főbb feltételekkel:
 a hitel futamideje: 20 év;
 türelmi idő: 2 év;
 rendelkezésre tartási idő: 1 év;
 a hitel fedezete:
o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján
figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig;
o az OTP Bank Nyrt. javára a 68.000 eFt hitel és járulékai erejéig alapított
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom a Hajdúnánás belterület 4828
helyrajzi számú ingatlanra.
A képviselő-testület hozzájárul az OTP Bank Nyrt. javára a hitel és járulékai erejéig
alapított jelzálogjog bejegyzéséhez az önkormányzat tulajdonában álló Hajdúnánás,
Bocskai u. 79. szám alatti 4828 helyrajzi számú ingatlanra.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen
kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. § (1)
bekezdése szerint nyújtson be kérelmet az adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány
részéről történő előzetes hozzájárulás iránt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt, hogy a hitelintézettel a hitelszerződést kösse meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. április 30.
– az előzetes hozzájárulás megkérése
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2018. július 31.

– a hitelszerződés megkötésére

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés 4 darab
önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a
vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés I-IV. határozati javaslatának A./változatát elfogadásra
javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az elmúlt időszakban
az elővásárlási joggal rendelkező lakásbérlők 4 db önkormányzati lakás
vonatkozásában nyújtottak be vásárlási szándéknyilatkozatot, melyek alapján az
Önkormányzat kezdeményezte az érintett lakások felértékelését.
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 I. határozati
javaslatának A./változatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi
értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról szóló előterjesztés I. határozati
javaslatának A./ változatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.)
Önkormányzati Rendelet alapján értékesíteni kívánja a 4942/5/A/48 helyrajzi számú,
természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C 4/1. szám alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt.
(4031 Debrecen, Bojtorján u. 3.) által felértékelt önkormányzati ingatlan forgalmi értékét
az alábbiak szerint hagyja jóvá, és 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)

87
54

2

komfortos

99.414

5.370.000

-

5.370.000

5.101.500

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.) Önkormányzati
Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 31.

Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés II. határozati
javaslatának A./változatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi
értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról szóló előterjesztés II. határozati
javaslatának A./ változatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
37/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.)
Önkormányzati Rendelet alapján értékesíteni kívánja a 2832/2/A/28 helyrajzi számú,
természetben a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 3. 4/13. 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

101.513

5.180.000

-

5.180.000

Vételár
(Ft)

4.921.000

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.) Önkormányzati
Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 31.

Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés III. határozati
javaslatának A./változatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi
értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról szóló előterjesztés III.
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határozati javaslatának A./ változatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
38/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.)
Önkormányzati Rendelet alapján értékesíteni kívánja a 2832/4/A/16 helyrajzi számú,
természetben a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 9. 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 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

108.164

5.515.000

-

5.515.000

Vételár
(Ft)

4.136.250

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.) Önkormányzati
Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 31.

Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés IV. határozati
javaslatának A./változatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4 darab önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi
értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról szóló előterjesztés IV.
határozati javaslatának A./ változatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
39/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.)
Önkormányzati Rendelet alapján értékesíteni kívánja a 2832/4/A/17 helyrajzi számú,
természetben a 4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 9. fszt. 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)

Vételár
(Ft)

89
54

2

összkomfortos

108.164

5.840.000

-

5.840.000

4.380.000

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.) Önkormányzati
Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 31.

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
14/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a 2018. február 05.
napján Juhász Róbert nyilatkozatot nyújtott be, mely szerint az általa kérelmezett
bérlakás cseréjével nem kíván élni. Kéri, hogy 2018. áprilisáig a Köztársaság tér 2/A.
2. ajtószám alatti ingatlanban lakhasson tovább.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 14/2018. (I. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hatályon
kívül helyezéséről szóló előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
40/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 14/2018. (I. 25.)
számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felkéri a polgármestert, hogy önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 09.

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés című, VP6-19.2.1.-40-2-17
kódszámú pályázat benyújtásáról
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 Magyarország
Kormánya Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés címmel pályázati
felhívást jelentetett meg a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete területén székhellyel
és/vagy telephellyel rendelkező jogi személyek támogatása céljából.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés című, VP619.2.1.-40-2-17 kódszámú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés határozati
javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
41/2018. (II. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Magyarország Kormányának Környezeti adottságokra épülő turizmusfejlesztés
tárgyban kiírt VP6-19.2.1.-40-2-17 kódszámú pályázatára a 0536/2 hrsz-ú
4080 Hajdúnánás, Balázstelek tanya 1. szám alatti Balázstelki szálláshely fejlesztésére.
A pályázat összköltségvetése maximum 9.410.000,- Ft, melyből a pályázathoz
biztosítandó 15% mértékű önrész összegét, azaz maximum 1.411.500,- Ft-ot a képviselőtestület biztosítja a 2018. évi költségvetés felhalmozási céltartéka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.

91
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. március 9.

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban megadta a lehetőséget a
képviselőknek kérdések, észrevételek, hozzászólások megtételére.
Buczkó József képviselő úr azt kérdezte, hogy jelentős árváltozás történt a mangalica
termékeknél a Városi Húsboltban és érdekelné, hogy mi ennek az oka.
Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr elmondta, hogy 2018. február 25-én lesz a
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. 15,00 órakor koszorúzás lesz Tedejen és
16,00 órakor a Hajdúnánás, a Wass Albert Emléktáblánál.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy 2018. február 28-án 17,00 órakor
lesz egy Fórum a „Te erdélyi történeted” néven. Az erdélyi magyarságnak
kisebbségvédelmi aláírás gyűjtést rendeznek, ahol 1 millió aláírásnak kellene
összegyűlnie. Majd Buczkó József képviselő úr felé válaszában elmondta, hogy az itt
árusított termékeket ők állítják elő, más a tartási feltételrendszere és húskihozatala is,
és emiatt nem tud árban versenyezni a többi termékkel.
Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a megjelenést, a végzett munkát és az ülést du. 13,15 perckor bezárta a
és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kovács Zsolt
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