JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április
26-án - csütörtökön - de. 8,00 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, Tóth Imre,
Bódi Judit, 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. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kissné Barta Piroska, a
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője, Gélák Pál, a Pályázatkezelési
Csoport csoportvezetője, Csegöldiné Tóth Erzsébet, az Adóügyi Csoport
csoportvezető, Pálócziné Tóth Mária, a Költségvetési Csoport csoportvezetője, Dr.
Szombati Ágnes, az Önkormányzati és Igazgatási Iroda önkormányzati
csoportvezetője, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Jenei László informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Lingvay Csaba r. ezredes, Hajdú-Bihar Megyei
Rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitány helyettes,
Dr. Vincze István, r. alezredes rendőrségi tanácsos,
kapitányságvezető Hajdúnánási Rendőrkapitányság
a 3.) és a 4.) napirendi pontok Pálné Kovács Katalin tű. alezredes, a Hajdúnánási
tárgyalásánál:
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hajdúnánási
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részéről
az
5.)
napirendi
pont Rukóber Lászlóné belső ellenőrzési vezető és Balla
tárgyalásánál:
Gáborné belső ellenőr, a Val-Ethik Kft. részéről
a
6.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Kathy Zsigmond, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetője

a 7)-9.) napirendi pontok Baráthné Megellai Erzsébet, a
tárgyalásánál:
Rendelőintézet intézményvezetője
a 10.) napirendi napirendi
pont tárgyalásánál:

Szalay

János

Kusmitzky Ilona, a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió intézményvezetője és Nagyné Balogh
Henrietta, a Hajdúnánási Református Egyházközség
szakmai vezetője

134

a 11) és 12.) napirendi pontok
tárgyalásánál:

Oláh Sándor, a Hajdúnánási Sportklub elnöke és
Kovács Dóra könyvelő

a 13.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Horváth Imre, a Nánási Focisuli Egyesület elnöke

a 14.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatója

a 17.)-18.) napirendi pontok
tárgyalásánál:

Marosán Andrea mb. városi főépítész

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 11 fő jelenlétével határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel
és tárgyaljon meg három új napirendet:
-

Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét
vezér utca 21. szám alatti telephelyének értékesítéséről

-

Előterjesztés a „Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyban
megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára

A napirendi pontokat egymást követően, a meghívóban szereplő 24.) napirendi pont
után javasolta megtárgyalni.
-

Előterjesztés a Nánási Focisuli Sportegyesület kérelméről

A napirendi pontot a meghívóban szereplő 19.) napirendi pont után javasolta
megtárgyalni.
A meghívott vendégekre tekintettel a 6.), 7.). 8.), 5.), 9.), 10.), 11.), 12.), 18.) és 19.)
napirendi pontokat egymást követően, a Polgármesteri jelentés után javasolta
megtárgyalni.
Ezek után kérte a testület tagjainak a szavazatát a meghívóban javasolt napirendek,
illetve az általa elmondott javaslatok elfogadása tárgyában.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 11 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.) Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Beszámoló Hajdúnánás város közbiztonsági
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

és

bűnügyi

helyzetéről,

a

3.) Tájékoztató a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 25. szám) 2017. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
4.) Beszámoló a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 25. szám) 2017. évben végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
5.) Előterjesztés a költségvetési intézmények 2017. évi pénzügyi-gazdasági
ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
6.) Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám.) Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
7.) Beszámoló a gyermekorvosi, a felnőtt háziorvosi, és a fogorvosi feladatokat ellátó
egészségügyi szolgáltatók 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
8.) Beszámoló Szalay János Rendelőintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 10.
szám) 2017. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
9.) Beszámoló a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával megbízott Orvosi
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Debrecen, István u.
6. szám) városunkban végzett tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
10.) Tájékoztató a városban működő szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók
munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
11.) Előterjesztés a Hajdúnánási Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám)
beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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12.) Előterjesztés a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám)
kérelmére támogatási megállapodás módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
13.) Előterjesztés a Nánási Focisuli Sportegyesület kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
14.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének éves végrehajtásáról és
előterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
15.) Előterjesztés a helyi adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
16.) Előterjesztés a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
17.) Előterjesztés Hajdúnánás város településrendezési eszközeinek 2018/II.
módosítása tárgyában (Napelemes kiserőművek megvalósítása érdekében)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
18.) Előterjesztés Hajdúnánás város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítás tárgyában (Napelemes kiserőművek megvalósítása érdekében)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
19.)Előterjesztés 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat
benyújtásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
20.) Előterjesztés a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek
biztosítására, programjainak támogatására kiírt pályázat benyújtására (KAB-KEF18-A-B)
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
21.) Előterjesztés civil szervezetek támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
22.) Előterjesztés a Római Katolikus Plébánia (4244 Újfehértó, Debreceni út 1. szám)
kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
23.) Előterjesztés Juhász Béla (4080 Hajdúnánás, Tinódi utca 1. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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24.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41-45. szám alatti 2. számú
garázs hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
25.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti 4. számú garázs
bérleti szerződésének hosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
26.)Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét
vezér utca 21. szám alatti telephelyének értékesítéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
27.) Előterjesztés a „Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyban
megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
28.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati
tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
29.) Körkérdés
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony Tóth Imre képviselő urat javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben levő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
11 igen szavazatta - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr szóbeli kiegészítést nem tett.
Megkérdezte, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy a jelentés nem szól arról a
bejelentésről, hogy a hajdúnánási Portéka termékeinek értékesítésére Debrecenben
üzlet nyílik. Bizottsági ülésen utaltak rá, hogy az önkormányzat rész-tulajdonában lévő
Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezet segítségével. Ezek az
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ötletelések gazdasági számításokkal megalapozottak-e. Helyesnek ítéli-e, hogy két
alpolgármester külön-külön ugyanannál a cégnél képviseli az önkormányzatot.
Véleménye szerint egy embernek kellene végig vinni egy-egy tevékenységet.
Megkérdezte, hogy az önkormányzat mikor változtatta vissza 9 évre a helyi
lakásrendeletben a maximális időtartamot, mert egy internetes portálon ez hangzott el.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy a Hajdúnánás és Térsége
Legeltetési Szociális Szövetkezet segít a Portéka ezen feladatait felvállalni. Tudvalevő,
hogy 40 termelő csatlakozott a portéka védjegyhez. Úgy tűnik, hogy van annyi áru és
igény arra, hogy megjelenjünk Debrecenben. Ez nagyobb piac, nagyobb lehetőség a
termelők számára is. A szövetkezet tagsága megszavazta, hogy 2 millió Ft-ot fektet
ebbe a kezdeményezésbe. Hajdúnánás mellett Derecske is meg fog jelenni
Debrecenben két piacon.
A Vízmű Zrt. ügyében rendszeresen Dr. Juhász Endre alpolgármester urat kéri fel
képviseletre, de vannak olyan helyzetek, amikor ez nem megoldható ilyenkor képviseli
az önkormányzatot Dr. Csiszár Imre alpolgármester úr. Véleménye szerint mindketten
kiválóan képviselik a várost. Nyilván az igaz, hogy egy-egy témát egy alpolgármester
vigyen végig.
A 9 év időtartam valóban tévesen hangzott el, 6 év a maximális időtartam, ezért
elnézést kért.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kiegészítette az elhangzottakat még azzal, hogy
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén azért nem vett részt,
mert azon a héten volt a képviselő-testületi ülés, illetve előtte a bizottsági ülések
voltak. Így választani kellett, ő maradt a bizottsági üléseken, Dr. Csiszár Imre
alpolgármester úr vett részt a közgyűlésen.
Dr. Éles András képviselő úr egyetértett az elhangzottakkal, ez valóban így volt.
Elmondta még, hogy a meglátása szerint nem véletlen az, hogy a legeltetési szociális
szövetkezet indítja el a boltot. A hajdúnánási termelők, akik védjegy alatt árusítanak
tojást, szalonnát árunak és ezt el is viszik tőlük otthonról. Ezek az emberek nem viszik
az árut Debrecenbe. A mezőgazdasági termékek árusítása időszakos, illetve az is
tudvalevő, hogy zöldséget hússal nem lehet együtt árulni és ez a beruházás többe
kerül, mint 2 millió Ft. Mit fognak árulni? Lehet az méz, sör, szörp, tejtermék,
száraztészta. Elmondta, hogy minden boltban a nagyságától függően 500, több 10 ezer
terméket lehet megtalálni. Megjegyezte, hogy beszélni kellene már egyszer arról is a
szövetkezeteket lehet-e nyereségesen működtetni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a bolt megnyitására képviselő úr is
meghívót fog kapni. A Vízmű Zrt. tekintetében kevés a döntési jogunk, mivel kevés a
tulajdon részünk, nem nagyon vagyunk meghatározóak. Igaz, hogy a szövetkezetekről
sokat beszélünk, de ne bizonyítsuk be azt, hogy ez egy rossz dolog. A
közfoglalkoztatási programok folyamatosan szűnnek meg, mivel az elsődleges
munkaerőpiac folyamatosan viszi el az embereket, amit helyesnek talált. Egy-két éve
még arról beszéltünk, hogy 1000 fő felett volt a létszámunk most ez lényegesen
kevesebb. A Belügyminisztérium gondolkodik ezen és azért indította el a szociális
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szövetkezeteket, mert itt komoly értékek születtek és ezeket meg kell menteni. Nem
lesz ez könnyű a szociális szövetkezetek tekintetében. Nagyon valószínű, hogy ebben
az évben még sok döntést kell hoznunk a szociális szövetkezetet vonatkozásában.
Ezek után szavazást rendelt el a Polgármesteri jelentés I. és II. fejezeteiről.
(A szavazásokban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 11 igen szavazattal,
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 11 igen szavazattal,
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló Hajdúnánás város
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a 2018. évi
munkatervnek megfelelően Dr. Vincze István r. alezredes rendőrségi tanácsos,
kapitányságvezető megküldte a Hajdúnánási Rendőrkapitányság beszámolóját.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Vincze István kapitányságvezető úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Elmondta, hogy a bizottsági üléseken is képviseltették magukat. Elmondta még, hogy
a jelentés 8 éves ciklusban elemzi a város közbiztonsági helyzetét. A számok azt
mutatják, hogy folyamatos a javulás a korábbi évekhez képest. A város
kiegyensúlyozott biztonsági helyzettel rendelkezik, élhető, kiemelten veszélyes
helyzetek nem voltak. Végezetül megköszönte az önkormányzat, a közterületfelügyelők, a Polgárőrség és a Mezei Őrszolgálat munkáját, együttműködésük kiváló.
Megköszönte még, hogy a város vezetése megfelelő értéken kezeli a város biztonságát
és minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy munkájukat végezzék, és így
eredményességről számolhatnak be, bízva abban, hogy az a jövő évben is így lesz.
Dr. Lingvay Csaba rendőrfőkapitány helyettes úr köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy Dr. Gyurosovics József dandártábornok úr a múlt héten számolt be a
megyei közgyűlés előtt a megye közbiztonsági helyzetéről. Hozzászólásában kiemelte,
hogy Hajdú-Bihar Megyében 2012 év óta a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények
száma csökkent. Ezek után további számadatokat ismertetett a megyére vonatkozóan.
Az eredményt úgy tudták elérni, hogy növelték a közterületi jelenlétet, nőtt a
hatékonyság a felderítésben és nagyon nagyot léptek az együttműködésben a
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társszervekkel, önkormányzattal, oktatási intézményekkel, stb. Rendkívül rugalmas
kommunikációs együttműködési rendszer jött létre. A napi kapcsolatot elvárják tőlük,
a helyi problémákat helyi szinten, azonnal kell kezelni. A Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője a Hajdúnánási Rendőrkapitányság munkáját
kivételesre, kiválóra értékelte. Számukra nagyon fontos volt, hogy most a rendőrség, a
közrend, a közbiztonság nem volt kampánytéma az áprilisi választás során. Az
eredményeket közösen értük el, melyet tisztelettel megköszönt.
Buczkó József képviselő úr megkérdezte, hogy a nagykörút tekintetében lehet-e
jobbá tenni a sebesség betartását a kamionok tekintetében, illetve a város centrumában
a 100 km feletti sebességű motorozás a 30 km-es zónában igencsak borzolja a
kedélyeket.
Bódi Judit képviselő asszony megkérdezte, hogy pontosan mit jelent az, hogy a
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény egy esetben sem került regisztrálásra 2017
évben.
Ötvös Attila képviselő úr is a motorozással kapcsolatban tette fel kérdését, hogy mit
lehet tenni ez ügyben, illetve a kerékpárosok járdán való közlekedését vetette fel.
Dr. Vincze István kapitányságvezető úr válaszában elmondta, hogy sebesség
ellenőrzés elsősorban azokon az útszakaszokon van, ahol balesetekre lehet számítani.
Területünkön kifejezetten baleseti gócpont nincs. Folyamatosan elemzik a helyzeteket,
nagyon sok mérési pont van. Annak nincs akadálya, hogy a lakossági vagy az
önkormányzati igényeket figyelembe vegyék és bővítsék a felmérési helyeket. A
motorokkal kapcsolatban csak a sebességmérőt tudják használni, a hanghatással nem
tudnak mit tenni. A kerékpárosokkal kapcsolatban elmondta, hogy kiemelt feladat az
idén is a kerékpáros és a gyalogos közlekedés javítása. A kábítószerrel kapcsolatban
elmondta, hogy 2017 évben Hajdúnánáson valóban nem került sor regisztrálásra, 2016
évben pedig 6 eset volt. Itt tisztázni kell a kábítószer és az egyéb bódító hatású
anyagok közötti különbséget. Természetesen minden olyan jelzést, amely ebben a
körben felmerül, a kollegái ellenőrzik.
Dr. Lingvay Csaba rendőrfőkapitány helyettes úr hozzászólásában elmondta, hogy
a napokban került szolgálatba állításra egy olyan civil jármű, amely alkalmas a mobil,
menet közbeni sebességmérésre. A rendőrségi vezetés szakmai elvárása, hogy nyíltan
végzik a tevékenységüket, tehát a sebességmérő készüléket előre jelezzék. Ez esetben
a megelőzés a cél, hogy az adott útszakaszon ne történjen baleset. Ezt az eszközt
tudják biztosítani, illetve a motoros rendőrök is tudnak ebben segíteni. A
kerékpárosokkal, gyalogosokkal kapcsolatban mondta el, hogy nagyon sok balesetet
okoznak. Ez az a terület, amellyel nagyon sok problémájuk van. Ezen a helyzeten csak
úgy tudnak javítani, hogy ha a KRESZ oktatás beépül a nemzeti alaptantervbe.
Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a megyei közgyűlés ülésén ő is részt vett,
ahol a megyei rendőrfőkapitány tájékoztatót tartott. Az egészek teljesítményébe a
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részek is beletartoznak. Látható, hogy a jót még jobban is lehet teljesíteni, főleg, ha azt
is figyelembe vesszük, hogy a határon is teljesítettek szolgálatot.
Tóth Imre képviselő úr megköszönte az iskolarendőrök munkáját.
Bódi Judit képviselő asszony megjegyezte, hogy a statisztika sok mindent eltakar.
Annyi kritikát fogalmazott meg a beszámolóval kapcsolatban, hogy a kábítószerről
többet kellene beszélnünk és hallanunk. Szülőként, átlag polgárként biztos, hogy
érdekli a városlakókat. Az jó, hogy a 6 eset lecsökkent 0-ra. A végzett munkát és az
együttműködést megköszönte. Megköszönte még, hogy délutánonként az iskolák körül
is biztosítanak rendőri szolgálatot.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy talán túlmisztifikálásra kerül a
kábítószer ügye. Nem tudja, hogy a 6 eset az sok vagy kevés. Emlékeztetett arra, hogy
tavaly nem értett egyet a határon szolgálók körülményeiről, mely akkor és most is
érinti a várost. Most viszont azt mondja, hogy az ott szolgálatot teljesítők ellátása, a
szervezetettség elismerésre méltó. A lakosság és a rendőrség kapcsolatával
kapcsolatban elmondta, hogy a városban a lakosság és a rendőrség egymásra talált.
Megjegyezte azonban, hogy a városba vezényelt rendőrök nem egészen úgy
viszonyulnak a kialakult együttműködési szokásokhoz, ahogyan az a rend szerint
kialakult. Elismerését fejezte ki a fiatalabb rendőrök megjelenésével, intézkedési
kultúrájával kapcsolatban.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy meglátása szerint a rendőrség
elfogadottságra talált a korábbi évekhez viszonyítva. Az emberek biztonságérzete
nagyban megváltozott. Valóban nagyon fontos, hogy a lakosság és a rendőrség
egymásra talált. Elmondta még, hogy kábítószer ügyében őt is megkeresték, ez egy
kényes téma, de mindenkit arra kér, hogy az illetékes hatóságot keressék ebben az
ügyben. Van ennek egy rendje, nyomozati tevékenység szükséges hozzá.
A maga részéről megköszönte a megyei vezetésnek, kapitányságvezető úrnak és az
állománynak a munkájukat és az együttműködésüket.
Kovács Zsolt képviselő úr hozzászólásában a kábítószer használatról, a
tudatmódosító szerekről és azok használatáról, hatásáról beszélt, illetve mit tehet
ilyenkor érdemben a rendőrség.
Dr. Lingvay Csaba rendőrfőkapitány helyettes úr véleménye szerint erről beszélni
kell. Az emberek többsége sajnos nem ismeri a kábítószert és annak a hatását
Elmondta, hogy az alkohol a megyében és a városban sokkal több problémát okoz,
mint a kábítószer. A legfontosabb ebben a témában a megelőzés, az utókezelés már
régen rossz. A szülőkben kellene felvetni az érdeklődést, ebben, ha igénylik, tud
segítséget nyújtani.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
tegyen ebben lépéseket.
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Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony sajnálattal jegyezte meg, hogy valóban
nagyon nehéz a szülőket elérni, a szakemberek és a társszakmák jelennek meg a
prevenciós előadásokon. Nagyon szépen köszöni a rendőrség gyors és szakszerű
munkáját.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás város közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló határozati javaslatát
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
91/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Vincze István r. alezredes
rendőrségi tanácsosnak, Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 78. szám) kapitányságvezetőjének a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdése alapján Hajdúnánás város közbiztonságának 2017. évi
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az ezzel kapcsolatos
feladatokról készült beszámolóját elfogadja.
A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Hajdúnánás Városi
Rendőrkapitányság alkalmazottainak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a
kapitányságvezetőt tájékoztassa.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 10.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Dr. Lingvay Csaba rendőrfőkapitány helyettes úr és Dr. Vincze István
kapitányságvezető úr távozott.)
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) 2017. évi
munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kiegészítéssel; a Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési
Bizottságok a tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület a 2018. évi
munkaterv meghatározásakor beütemezte a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2017. évi munkájáról szóló tájékoztató megtárgyalását, melyhez Szabó
Norbert tűzoltó alezredes kirendeltség-vezető megküldte a tájékoztatót.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Pálné Kovács Katalin tű. alezredes köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Szóbeli
kiegészítését egyben tette meg a Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságra vonatkozóan. Kiemelte, bízik abban, hogy a közbiztonság
tekintetében ők is erősítik a lakosságot. A katasztrófavédelem és a tűzoltóság
illetékességi és működési területe eltérő, ez okozhat a lakosságnak némi zavart. A
továbbiakban a tájékoztató, illetve a beszámoló főbb pontjairól beszélt.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kiegészítésével kapcsolatban elmondta, hogy a
jogalkotó szándéka az volt, hogy ha valaki önmagára okoz csak veszélyt, akkor
önkéntes alapon történik a kéményseprő szolgáltatás lehívása, viszont ha vállalkozás
van bejelentve, akkor feltételezi, hogy beosztottak is vannak az ingatlanban és ilyenkor
már nem működik az önkéntesség.
Buczkó József képviselő úr a kéményseprő szolgáltatással kapcsolatban kérdezte
meg, hogy hogyan áll az áttekintő felmérés és milyenek a tapasztalatok.
Pálné Kovács Katalin tű. alezredes válaszában elmondta, hogy vannak statisztikáik,
melyek kedvezőek, de vannak lakossági, egyedi bejelentések is, amelyeket
kivizsgálnak, és nyilván vannak kéménytüzek is. Meglátása szerint jobban működik a
rendszer, mint azelőtt.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy a beszámoló teljességre törekszik,
de ez a kétfele bontás, lehet, hogy nem szerencsés. A továbbiakban a bizottsági
javaslatban megfogalmazottakat erősítette.
(Az ülésről Szabóné Marth Éva képviselő asszony kiment, így a testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Buczkó József képviselő úr véleménye szerint a két szerv feladata, munkája szorosan
kötődik egymáshoz. Az eredmény, a helyek, feladatok megtalálása jó úton halad.
Örömmel hallja, hogy a kéményseprő szakemberek sokan vannak és el tudják végezni
a feladatukat. A kémény nem játék, sok problémát tud okozni.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztató megküldését és nagy
tisztelettel köszönte meg az ott dolgozó vezetők és munkatársaik munkáját.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a tájékoztató határozati javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) 2017. évi munkájáról készült tájékoztató határozati
javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
92/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Norbert tűzoltó alezredes,
kirendeltség vezető által a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi
munkájáról szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.
A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltség alkalmazottainak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetőjét tájékoztassa.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 10.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 11 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a Hajdúnánási
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) 2017. évben
végzett munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport; az Egészségügyi és Szociális és a Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló
határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület a 2018. évi
munkaterv meghatározásakor is beütemezte a Hajdúnánási Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló
megtárgyalását, melyhez Péter Tamás tűzoltó százados megbízott tűzoltóparancsnok
megküldte a beszámolót.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy ez miért beszámoló.
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Dr. Kiss Imre jegyző úr felhívta a figyelmet, hogy az előterjesztés első bekezdése
tartalmazza azt a jogszabályi hivatkozást, amely szerint a megküldött anyag
beszámoló.
Dr. Éles András képviselő úr megállapította, hogy 726 alkalommal kapott riasztást a
tűzoltóparancsnokság, 37 esetben szándékosan megtévesztő, 108 esetben téves jelzés
volt. Ez a két utóbbi adat döbbentette meg.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megkérdezte, hogy mi az eljárás a képviselő
úr által említett esetekben.
Pálné Kovács Katalin tű. alezredes válaszában elmondta, hogy a téves jelzés és a
szándékos jelzés nálunk is gondot okoz, mint az összes társszervnek, rendőrség,
mentők is. A téves jelzéseket a tűzjelzők meghibásodása okozza, valamint előfordul az
is, hogy a tüzet időközben eloltják és vissza kell fordulniuk a tűzoltóknak. Ez is téves
jelzésnek minősül, mivel elhagyták a laktanyát. Ettől nagyobb probléma a szándékos
megtévesztés, mivel több milliós technikák mozognak, és a valós eseménytől veszik el
a személyi és tárgyi feltételeket. Az elkövetőt sajnos nem mindig találják meg.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a beszámoló megküldését és nagy
tisztelettel köszönte meg az ott dolgozó vezetők és munkatársaik munkáját.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a tájékoztató határozati javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) 2017. évben végzett munkájáról készült beszámoló
határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
93/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Péter Tamás tűzoltó százados
megbízott tűzoltóparancsnok, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a Hajdúnánási
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
megismerte és azt elfogadja.
A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Hajdúnánási Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság alkalmazottainak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a
Tűzoltóparancsnokság megbízott tűzoltóparancsnokát tájékoztassa.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 10.
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Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

(Az ülésről Pálné Kovács Katalin tű. alezredes távozott.)
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a költségvetési
intézmények 2017. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól
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 Val-Ethik
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. a 310/2016. (XI. 24.) számú Határozattal elfogadott
ütemterv alapján elvégezte az ellenőrzéseket és a jogszabályban megállapított
határidőig az éves ellenőrzési jelentést megküldte, amit a testület elé terjesztek
jóváhagyásra.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony a jelentést elfogadva ugyan, de megkérdezte, hogy a
szervezeti egységekkel kapcsolatban tettek megjegyzést, mennyire kell ezt súlyosnak
éreznünk.
Rukóber Lászlóné belső ellenőr köszöntötte a képviselő-testület tagjait. A
megjegyzések, a javaslatok orvosolhatók, már akkor végzik, amikor az ellenőrzés
történik. Az intézményvezetők a lépéseket megteszik és a visszajelzésekből az tűnik
ki, hogy a megoldás megszületik. Ezek nem olyan súlyos problémák, mert megoldást
találnak rá. Egyetlen egy esetben volt intézkedési terv készítése, amelyre jegyző úr
megtette a lépéseket.
Bódi Judit képviselő asszony megköszönte a választ, melyből érzékelhető, hogy az
intézményvezetők le tudják követni a változásokat, illetve az ellenőrzések segítséget
jelentenek.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy bizottsági ülésen is részletesen tárgyalták a
jelentést. Elhangzott ott is, hogy az intézményvezetők korrektül együttműködnek, a
feltárt hiányosságok megszüntetésére törekednek. A bizottságot is megerősítették az
ellenőrök, hogy 2017 évben semmi olyan esemény nem történt, amelybe be kellett
volna avatkozni. A munkájukat ezennel megköszönte.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte az elvégzett munkát és mivel több
hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a költségvetési intézmények 2017. évi pénzügyi-gazdasági
ellenőrzésének tapasztalatairól készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
94/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású
költségvetési intézményeknél és a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-nél a 2017. évben
végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól készült éves ellenőrzési jelentést
elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Rukóber Lászlóné és Balla Gáborné belső ellenőrök távoztak.)
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a képviselő-testület ülésére megérkezett
Kathy Zsigmond, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője, aki kérte, hogy
a tájékoztató megtárgyalását vegye előre a képviselő-testület. Erről szavazást rendelt
el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a „Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám.) Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységéről” napirendi pont megtárgyalását a következő
napirendi pontként 11 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.
szám.) Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kiegészítéssel, a
Városfejlesztési Bizottság a tájékoztató határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megküldte a testület részére a Hajdúnánáson
végzett 2017. évi hulladékkezelési tevékenységéről készített tájékoztatót, mely
bemutatja a feladatok végzésének tárgyi feltételeit, a hulladékszállítás formáit,
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gyakoriságát, és mennyiségi adatait, valamint a hulladéklerakó és kezelő telep
működésével összefüggő adatokat.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy a társaságnak lesz egy kérése a lomtalanítási
tevékenységgel kapcsolatban, melynek alapja jogszabály és finanszírozási változás. Ha
ez megtörténik, akkor a lakosság értesítése megtörténik a hulladékszállításról.
Kathy Zsigmond ügyvezető úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Hozzászólásában elmondta, hogy a lomtalanítás rendszere január l-től átalakult. Ennek
oka, hogy a hulladéktörvényben új rendelkezés lépett hatályba. Ehhez tartaniuk kell
magukat, mivel a finanszírozás csak így valósul meg. Évi két alkalommal biztosítani
fogják a lomtalanítást, de ahhoz, hogy ez megtörténjen előre egyeztettetek kell lennie
az időpontnak és ezt dokumentálniuk kell, mivel a finanszírozás így valósul meg,
melynek összege 25 millió Ft.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy az miért nem bejelentés, ha ő
megad egy időpontot a hulladék elszállításra, véleménye szerint ez nem
rezsicsökkentés. Megjegyezte még, hogy ragaszkodnunk kellene ahhoz a
döntésünkhöz, hogy hátrányosabb helyzetű szerződést nem kötünk, mint amilyen az
eredeti szerződés volt, illetve 2019. január 1-től vagy 2018. január 1-től lépett életbe a
jogszabály. Elmondta még, hogy a lakosság körében felháborodást váltott ki ez a nem
kellően előkészített, publikált hír.
Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy érti a jogszabályváltozást, de a
lakossági igény az, hogy a továbbiakban is szervezett módon történjen a lomtalanítás.
Bízik abban, hogy a szolgáltató is partner lesz az évi két alkalommal történő
elszállításában úgy, mint eddig. Sajnos tudomásul kell venni, hogy az elkövetkezendő
időben az általunk keletkeztetett hulladék megsemmisítéséért fizetnünk kell.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a bizottsági üléseken vetődött
fel a sárga fedelű kukák többszöri ürítésének igényel, mivel gyorsan megtelnek.
Javaslat volt a kéthetente való elszállításuk. Megkérdezte, hogy ennek a lakossági
igénynek a szolgáltató eleget tudna-e tenni.
Kathy Zsigmond ügyvezető úr válaszában elmondta, hogy 2018. január 1-től lépett
érvénybe ez a jogszabály és valóban a lakosságnak egy plusz tevékenységet kell
elvégezni, ha azt a szolgáltatást igénybe kívánja venni. Minden változás okoz némi
átmeneti zavart. Ezért a helyi újságban és televízióban is igyekeztek ezt a változást a
lakosság felé kommunikálni. Felhívta a figyelmet még arra, hogy csak az veheti
igénybe a szolgáltatást, aki fizeti a szolgáltatási díjat. Ezt az azonosító számmal lehet
igazolni. Korábban kollektív volt a megrendelés, de most már nem ők a szolgáltatók,
hanem a Debreceni Hulladékkezelő Kft. és minden olyan témát, amely a
közszolgáltatási szerződés tartalmával kapcsolatos velük kell leegyeztetni, jelenti ez
gyakoriság kérdését is. Nem a város rendeli meg a szolgáltatást, hanem a DHK és ők
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azt végzik el, amit a DHK megrendel tőlük. A sárga fedelű kukával kapcsolatban
elmondta, hogy amennyiben az megtelik és a plusz hulladék kézi rakodásra alkalmas
módon elhelyezésre kerül, akkor azt elszállítják.
(Az ülésről Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony kiment, így a testület 10 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a tájékoztató határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220
Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám.) Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységéről készült tájékoztató határozati javaslatát 8 igen,
1 nem (Bódi Judit) szavazattal és 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
95/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám) Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységéről készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám)
ügyvezető igazgatójának értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Kathy Zsigmond ügyvezető úr távozott.)
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a gyermekorvosi, a
felnőtt háziorvosi, és a fogorvosi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók 2017.
évi tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális Bizottságok
Bizottság a beszámoló határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület a 2018. évi
munkatervében április hónapra ütemezte be a gyermekorvosi, a felnőtt háziorvosi, és a
fogorvosi feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolók megtárgyalását, ezért levélben kértük fel őket a beszámoló elkészítésére,
melyben szempontsort is meghatároztunk a részükre.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy sok hasznos információt
megfogalmazásra került a beszámolókban az orvosok által, ebből kiemelte a
fogorvosok beszámolóját és a védőoltások kérdését. Fontosnak tartotta még, hogy a
tedeji lakosok közül egyre többen átvitték a kártyájukat Dr. Ivánka Ildikóhoz. Nagyon
sok olyan propaganda tevékenységre lenne szükség, amely ezt a témát, védőoltások,
egészséges életmód felöleli. A beszámolók tartalmasak, hasznosak és ne csak
beszéljünk róla, hanem segítsük is a tevékenységüket.
Kovács Zsolt képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy ez volt az első év, amikor
az orvosokat felkértük beszámoló megtartására, akik a felkérésnek és a
szempontsornak megfelelően tették meg azt. Ezek után számadatokat ismertetett a
beszámolókból.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a védőoltásokkal kapcsolatban mondta el,
hogy a szülők ne kósza hírek alapján döntsenek arról, hogy a gyermekük részesüljön a
védőoltásban, hanem konzultáljanak az orvosokkal, hiszen a gyermekük egészségéről
van szó. Ez csak egy jó tanács, ezzel nem akarja a szülők döntési jogát korlátozni.
(Az ülésre Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony visszaérkezett, így a testület
11 fővel folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr egyetértett képviselő asszony hozzászólásával.
Sajnálattal állapította meg, hogy amikor az önkormányzat saját pénzéből,
kampányával biztosította az ingyenes védőoltást, akkor az igénybevétel 80 % felett
volt, amikor pedig kikerült az önkormányzattól 50 %-ra esett le. Ebben nekünk is
feladatunk van az információ eljuttatásában a szülőkhöz. Az Egészségügyi és Szociális
Bizottság ülésén nagy számban jelentek meg az orvos kollegák és egész hosszú és
tartalmas eszmecsere bontakozott ki. Az elmúlt évben történt személyi változások
pozitív elfogadtatásra találtak. Megemlítette még, hogy az orvosképzésbe Hajdúnánás,
mint gyakorlóhely újra
visszakerült, és van kijelölt háziorvosunk,
Dr. Szabó Ágnes személyében, aki fogadja az orvos kollegákat, illetve a
gyakornokokat.
Szólláth Tibor polgármester úr hozzászólásában elmondta, hogy szerencsére nem
tartozunk azok közé a települések közé, ahol orvoshiánnyal küzdenek. Elmondta még,
hogy a közelmúltban volt egy találkozása a háziorvosokkal, ahol a praxisfejlesztésre
lehetett volna 150 millió Ft-ot hozni a városba. Ez sajnos nem valósult meg, az
orvosok soknak találták a plusz adminisztrációs terhet, illetve nem érezték a másik
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oldalon a pozitív lehetőséget, előnyöket. Sajnos nem találkozott az orvosok és az
önkormányzat véleménye. Jó lenne, ha a vélemények a jövőben közelítenének
egymáshoz. A továbbiakban a Nánási Portéka áruiról, biotermékekről és a
prevencióról beszélt. A város tud kínálni egy olyan „egészségügyi piacot”, ahol
normális feltételek mellett lehet ezt a hivatást végezni. Viszont azt várjuk, hogy akik
ezt a város választják, adják egy picit a szívüket is. Kérte tanácsnok urat, a
rendelőintézet vezetőjét, hogy segítsék abban a munkában, hogy megtalálják a közös
hangot az orvosokkal.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy Nánási Portékáról és a
biotermékekről szóló rész nem tartozik a beszámoló tárgyalásához.
Szólláth Tibor polgármester úr viszont válaszában elmondta, hogy hozzászólását
vállalja.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a gyermekorvosi, a felnőtt háziorvosi, és a fogorvosi feladatokat
ellátó egészségügyi szolgáltatók 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló határozati
javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
96/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
gyermekorvosi, a felnőtt háziorvosi és a fogorvosi feladatokat ellátó egészségügyi
szolgáltatók 2017. évi tevékenységéről készült beszámolókat.
A képviselő-testület köszönetének kifejezése mellett felkéri a polgármestert, hogy a
beszámolók elfogadásáról a gyermekorvosokat, a felnőtt háziorvosokat és a fogorvosokat
tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló Szalay János
Rendelőintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 10. szám) 2017. évi munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
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Szólláth Tibor polgármester összegzésében elmondta, hogy a beszámolóból is
látható, hogy a Rendelőintézet 2017-ben is magas szakmai színvonalon végezte
munkáját. A betegforgalmi adatok csökkennek és elmondhatjuk, hogy városunkban
jelentős várólisták nem alakulnak ki, a betegellátás folyamatos. Az intézmény és az ott
dolgozó orvosok és alkalmazottak nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, a lakossági
szűrővizsgálatokra.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony megköszönte a mostani és az előző napirendi
pontban szereplő beszámolók elkészítését. A beszámolóban azt szerepel, hogy a
szakellátást igénybe vevők száma csökkent, úgy gondolják, hogy azért mert a lakosság
egészségtudatosabb lett. A saját tapasztalata szerint nem arról van szó, hogy
egészségtudatosak vagyunk, hanem van egy olyan társadalmi réteg, amely
megengedheti magának, hogy a fizetős egészségügyi szolgáltatásokat vegye igénybe.
Azért mert gyorsabb vagy azért, mert magasabb minőségű a szolgáltatás. A gond
számára az, hogy valamennyien egészségbiztosítási járulékot fizetünk életünk során és
ezért jó lenne, ha nagyjából egyforma ellátást tudnánk igénybe venni.
Megfogalmazódott még benne az a félelem, hogy aki nem engedheti meg magának az
nem fog tudni az egészsége visszaszerzése érdekében tenni, mert nem lesz rá pénze.
Dr. Éles András képviselő úr hozzászólásában a 2016 évben indult szűrőprogramról
beszélt, mely szűrések még egyéb okok miatt nem indultak el. Ezek után Balog
Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét vádolta a szűrések elmaradása miatt, ami
miatt 6 ezer ember halt meg.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint a saját egészségünkért mi felelünk.
Kovács Zsolt képviselő úr is sajnálattal állapította meg, hogy a prevenciós
tevékenységek már sokszor fúltak kudarcba, hiába próbálkozunk, az emberek
motiváltsága hiányzik.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a fizetős egészségügy a
régiónkban nem jelent más minőséget. A beteg ugyanazt a minőséget kapja meg
mindkét esetben, csak hamarabb. Itt az időbeli gyorsaságot kell megfizetni. Dr. Éles
András képviselő úr által említett szűrés - vastagbélszűrés - is elérhető a háziorvos
által. Elérhetőek még a háziorvosok által az életkorhoz illesztett elvégzendő
vizsgálatok is.
Buczkó József képviselő úr az egészség tudatossággal kapcsolatban elmondta, hogy
4-5 évente keressük fel az orvosainkat, akkor megyünk orvoshoz, amikor baj van.
Említette még a keleti orvoslást, amelynek az a lényege, hogy abban érdekelt az orvos,
hogy egészséges maradjon a társadalom és nem a gyógyításban.
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Dr. Éles András képviselő úr véleménye szerint nem ilyen egyszerű a feltáró
vizsgálaton való részvétel. Sajnos a legutóbbi országos választás - többek között - sem
az egészségügyről szólt.
Bódi Judit képviselő asszony szerint sok információt kaptunk ezekből a
beszámolókból is. Érdemes elmenni a háziorvoshoz és megkérdezni, hogy mire van
lehetőségünk. Az időbeli gyorsaság nagyon fontos egy-egy betegségnél. Számára
megdöbbentő a várólisták időtartama, mert pl. nem biztos, hogy egy szív 5 hét vagy pl.
a tüdő 6 hónapot, ha ott baj van, kibír. Ezzel foglalkoznunk kellene a jövőben.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta még, hogy a 2016 évi projekt még nem lezárt,
jelenleg is fut. A várólista a városban jelentősen javult, de azzal is egyetért, hogy aki
beteg annak 2-4 hét elég hosszú, a várólistában azonban a betegek felelőssége is benne
van.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a háziorvos olyan
kompetenciákkal rendelkezik, hogy egy komplex szűrést el tud végezni minden egyes
betegénél a megfelelő szakmai indokok alapján. Erre minden ember jogosult. Ha
valaki ilyet szeretne éljen ezzel a lehetőséggel. A várólistával kapcsolatban elmondta,
hogy a tüdőgyógyászati vizsgálatra a várólista 2 hét, a tüdőgondozásra lehet több
hónap, pl. egy asztmás betegnél, akinek jelenleg nincs problémája 3 hónap múlva kell,
hogy visszamenjen. Ez nem várólista, hanem előjegyzés. Végezetül elmondta, hogy
Hajdúnánás vonatkozásában a szakorvosi ellátás olyan érték, amit meg kell tartani,
fejleszteni kell.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Szalay János Rendelőintézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca
10. szám) 2017. évi munkájáról készült beszámoló határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
97/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Rendelőintézet
(4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 10.) 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megismerte,
és azt elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy Baráthné Megellai Erzsébet intézményvezető értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.
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Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló a központi
orvosi ügyeleti feladatok ellátásával megbízott Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Debrecen, István u. 6. szám) városunkban
végzett tevékenységéről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az egészségügyről
szóló törvény előírja, hogy az egészségügyi szolgáltató a közszolgáltatásért felelős
szerv számára évente írásban beszámol a közszolgáltatás teljesítéséről. Az Orvosi
Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai vezetője, dr. Csige Imre írásos
beszámolójában részletes tájékoztatást ad az ügyeleti munka személyi és tárgyi
feltételeiről, a gyógyító munkáról.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy betartják-e az önkormányzattal
szerződés minden pontját, illetve a legutóbbi panasz kivizsgálásról kért tájékoztatást.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy az Egészségügyi és Szociális
Bizottság ülésén ott volt a Kft. képviselője. A bizottság a vezető által tett kiegészítést
elfogadta, mely szerint mindenben eleget tesznek az általuk vállalt
kötelezettségeiknek. Személy szerint hiányolta azt, hogy nem kapják, vagy csak későn
kapják meg az ügyeletes orvosok névsorát, ennek a pótlására kaptak ígéretet. A Kft.
vezetője a bizottsági ülésen részletesen ismertette a szombat esti gyermek el nem
látással kapcsolatos eseményeket. A bizottság számára ez elfogadható volt. Ha
szükséges jelentést is készítenek az esetről.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ő úgy tudja, hogy nem volt vizsgálat,
háromszor fordultak orvoshoz, de nem ment ki, hogy megvizsgálja a gyereket. Az
ügyeleti szolgálat egy bizalmi helyzet. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban nem látja azt,
hogy a lakossággal megtalálták volna egymást. A panaszokat szűrni kell, de ha ilyen
nagyságú reakciót vált ki a közösségi oldalon, akkor arra figyelni kell.
Papp Gáborné képviselő asszony véleménye szerint nem a testületnek kell eldönteni,
hogy a közösségi oldalon megjelent bejegyzés mennyire valós, hiteles. Ha a szülőnek
kifogása van, azt tegye meg és az kivizsgálásra kerül. Szülőként az fogalmazódott meg
benne, hogy miért nem vitték be a gyereket az ügyeletre. A Kft. vezetője elmondta,
hogy nagyon sok esetben előfordul az, hogy azért mennek az ügyeletre az emberek,
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mert pl. nem akarnak a munkahelyükről hiányozni. Véleménye szerint az orvosi
ügyelet emberhez méltóan, jól végzi a munkáját.
Dr. Kiss Imre jegyző úr hozzászólásában elmondta, hogy a Hajdúnánási Pletyka
csoportban megfogalmazott hozzászólásokat, véleményeket nem tekinthetik hivatalos
megkeresésnek. Természetesen a hivatal is alkalmazkodik ahhoz, hogy a megkeresés
hivatalos legyen, erre szolgál a honlapon található ügyféloldali megkeresés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ő kérte a Kft-t, hogy saját
hatáskörében vizsgálja ki az esetet, erre kaptak választ a bizottsági ülésen. Az ellátott a
betegjogi képviselőhöz is fordulhat. Az említett oldalon sajnos sok méltatlan,
gyalázkodó bejegyzés is volt.
Dr. Éles András képviselő úr a maga részéről helyesnek találta azt, hogy jegyző úr
már korábban is megnyilatkozott az említett oldalon. Véleménye volt, hogy adjunk
választ a továbbiakban is a felvetődő kérdésekre mielőtt az tovább bonyolódna.
Megjegyezte még, hogy az ügyeletért a hajdúnánási önkormányzat a felelős.
Bódi Judit képviselő asszony hozzászólásában elmondta, hogy ennek a feladatnak a
kötelező ellátása, ez a szolgáltatás évi 15 millió Ft-ba kerül. Nagy problémát nem érez
a szolgáltatás ellátásában. A hajdúnánási orvosok munkáját ez úton megköszönte.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy Hajdúnánáson az egészségügy, az
orvosi ellátás, szakellátás, orvosi ügyelet jó színvonalon működik. Megjegyezte még,
hogy a Kft. szerződése ez évben jár le. Ez inkább egy bizalmi kérdés, amelynek van
pénzügyi oldala is. Elmondható azonban, hogy nagy ívű probléma a 7 év alatt nem
volt. Önkormányzatként mindig a betegek oldalán kell állnunk, természetesen védve,
ameddig lehet és számon kérni, akik a szolgáltatást végzik.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony a beszámolóból kiemelte, hogy az ügyeleti
központ 3006 beteget látott el, ez havi 250 főt jelent.
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásával megbízott Orvosi
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Debrecen, István u. 6.
szám) városunkban végzett tevékenységéről készült tájékoztató határozati javaslatát
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
98/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István u. 6.)
2017. évi egészségügyi tevékenységéről szóló beszámolóját megismerte és azt elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Baráthné Megellai Erzsébet intézetvezető asszony távozott.)
(Az ülésről Papp Gáborné képviselő asszony kiment, így a testület 10 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
TIZEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Tájékoztató a városban működő
szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók munkájáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok a tájékoztató határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület minden
évben áttekinti a városunkban szociális ellátást végzők munkáját. A négy
szolgáltatótól kapott írásos anyagok bemutatják az egyes intézmények által nyújtott
ellátások feltételrendszerét, a szolgáltatásokat igénybe vevők létszámadatait, az
intézményekben folyó szakmai munkát.
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony megköszönte a nagyon részletes
beszámolót. Elmondta még, hogy Hajdúnánás minden szociális ellátással rendelkezik,
sőt még többel és plusz feladatok ellátását is végzi. Elmondta, hogy komoly problémát
tapasztalnak a tartós elhelyezés terén, mivel hosszadalmasak a várólisták. Külön
megköszönte a szenvedélybetegek nappali ellátásáról szóló beszámolót. A református
egyház által működtetett intézménynél elmondta a házi segítségnyújtással
kapcsolatban, illetve a szociális étkeztetéssel kapcsolatban intézményvezető asszony,
hogy milyen fejlesztésekben gondolkodnak, hogy a kapacitást jobban kihasználják.
Személyes tapasztalata, hogy amit meg kell fizetni azt vagy meg tudják fizetni az
emberek vagy nem. A tartós bentlakást biztosító intézményeknél 3900-4000 Ft a napi
térítési díj, mely havonta 100 ezer Ft. Ha nincs család mögöttük, akkor nem tudnak
bekerülni az intézménybe. Fontos, hogy az otthonukban legyenek ellátva az emberek,
de a pszichiátriai és fogyatékos személyeknél ez nem mindig megoldható. A
szolgáltatók minimális létszámmal végzik a munkájukat, plusz státusbővítésre
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lehetőség nincs. Mindenkinek, aki ebben a tevékenységben részt vett, köszönetét
fejezte ki.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megjegyezte, hogy számára drámaiak a
várólisták számai, különösen a pszichiátriai és fogyatékos személyek vonatkozásában.
Erről a szolgáltatók nem tehetnek, de rendkívül nagy terhet ró a betegre, a családjára
az egészségügyi ellátó személyzetre és a kórházakra.
Szólláth Tibor polgármester úr tisztelettel köszönte meg a szolgáltatók munkáját.
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a tájékoztató határozati javaslatáról.
(A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a városban működő szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók
munkájáról készült tájékoztató határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
99/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánáson működő szociális
szolgáltatók munkájáról készített tájékoztatókat megismerte, és elfogadja azt.
Felelős:
Határidő: -

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Kusmitzky Ilona intézményvezető asszony és Nagyné Balogh Henrietta
szakmai vezető távozott.)
TIZENEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánási Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) beszámolójához
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

a

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Hajdúnánás
Sportklub a szakmai és a pénzügyi beszámolóját megküldte az önkormányzat részére.
A pénzügyi elszámolást a Közgazdasági Iroda ellenőrizte.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Oláh Sándor elnök úr megköszönte a képviselő-testület és a városnak a támogatást,
amelyet a működéshez kaptak.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy az egyik helyen l97 igazolt
játékosról szólnak, a másik helyen 258 főről van szó. Az eltérések miből adódnak.
Oláh Sándor elnök úr válaszában elmondta, hogy akik jelenleg versenyeznek, akiket
bevonnak a rendszerbe Újtikosról, Hajdúdorogról ők szerepelnek benne, a másik
adatban pedig még benne vannak azok is, akik már különböző okok miatt abbahagyták
a versenyzést. Ez jellemzően nem a hajdúnánási gyermekekre vonatkozik, hanem a
környezető településekről bevont gyerekekre.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte még, hogy a maga részéről a 2.500 Ft/fő
tagdíjat magasnak tartotta. Most jelenleg 10. a csapat, ez éppen a bennmaradáshoz
elég.
Szólláth Tibor polgármester úr 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 a Hajdúnánási Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám)
beszámolójához készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
100/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Sportklubnak a
2017. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját az
államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 32/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelet 6. § (8) bekezdése alapján elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3.
szám) elnökét a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) kérelmére támogatási
megállapodás módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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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 Sportklub elnöke
kérelemmel fordult a testülethez, melyben azt kéri, hogy a támogatás ne csak az
ingatlan megvásárlásához, hanem a teljes beruházáshoz felhasználható legyen.
Egyúttal szükséges az elszámolási határidő módosítása is 2019. január 31-re. A
kérelmet támogatandónak tartom és kérem a támogatási megállapodás módosítás
elfogadását.
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 Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám)
kérelmére támogatási megállapodás módosításáról készült előterjesztés határozati
javaslatát 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
101/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 171/2017. (V. 25.) számú
Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, hogy a Hajdúnánás Sportklub
(4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) számára biztosított 100.000.000,- Ft összegű
támogatást nem csak sport- és rendezvénycsarnok építési beruházáshoz szükséges ingatlan
megvásárlásához biztosítja, hanem az a teljes beruházásra felhasználható.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3.
szám) elnökét a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa, valamint felhatalmazza a
mellékelt támogatási megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Oláh Sándor elnök úr és Kovács Dóra könyvelő távozott.)
TIZENHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Nánási
Focisuli Sportegyesület kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

160

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólltáh Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Nánási Focisuli
Sportegyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben egy 2017-ben
elnyert támogatás önerejének kiegészítését kéri. A pályázatban egy multifunkcionális
pályatakarító gép beszerzése válik lehetővé, amely az önkormányzat tulajdonában és
fenntartásában lévő Nagy Norbert Sportközpontban található élőfüves pályák
karbantartását szolgálja.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy ez esetben a képviselő-testület nincs
valós információk birtokában az előterjesztés tartalmát illetően. Elismeréssel szólt
arról, hogy az egyesület biztosít másfél millió Ft-ot ebbe a projektbe a saját
költségvetéséből és pályázott.
(Az ülésre Papp Gáborné képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 11 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy természetesen az előterjesztés
tartalma valós, teljes őszinteséggel beszélt az egyesület a céljairól, ugyanígy beszél az
önkormányzat is. Az egyesület távolabbi célja, hogy egy műfüves nagypálya legyen a
település sportpályáján. Itt merült fel egy közbenső állomás, mely szerint a társasági
nyereség adójukból van egy nyert pályázatuk, mely bruttó 13 millió Ft bekerülési
költségű nagyteljesítményű berendezés megvásárlására elegendő. Emlékeztetett arra,
hogy a tavalyi városbál bevétele 1,7 millió Ft is az egyesületet illette meg. Ez a gép a
pálya üzemeltetése szempontjából nagyon fontos lenne. Szíves működik együtt az
egyesülettel ebben a témában.
Dr. Éles András képviselő úr a továbbiakban is az fejtegette, hogy az előterjesztés
nem valós adatokat tartalmaz. Ha a Magyar Labdarugó Szövetséghez pályázik valaki,
akkor nem a fürdő és környékének rendbetételére való eszközre pályázik. Ezt az
eszközt az egyesület megkapja, rábízhatja az önkormányzatra, hogy működtesse egy
külön szerződésbe belefoglalva. Ezt kellett volna megfogalmazni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a pályázatot az egyesület nyújtotta
be és nyerte meg. Ehhez kell most az önrész, amelyet az önkormányzat biztosít.
Dr. Éles András képviselő úr személyes érintettség okán szólalt meg, miszerint nem
tekinthetjük úgy ezt a pályázatot, hogy ez a mienk. Polgármester úr provokálta ki,
hogy a korábbi hozzászólását megtegye.
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Bódi Judit képviselő asszony egyetértett a támogatással, meg is fogja szavazni,
javasolta, hogy az egyesület nézze meg, hogy a TAO szabályzata szerint lehet-e
másnak szolgáltatást végezni és ezt foglalják írásba.
Horváth Imre elnök úr hozzászólásában elmondta, hogy az egyesület eddig is, és
ezután is megtesz mindent, hogy a gyerekek minél jobb körülmények között tudjanak
sportolni, versenyezni.
Ötvös Attila képviselő úr szerint nincs benne az előterjesztésben, hogy ez a gép a
fürdő területén fog munkát végezni. Véleménye szerint az előterjesztés korrekt
információkat tartalmaz.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Nánási Focisuli Sportegyesület kérelméről készült előterjesztés
határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
102/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánási Focisuli Sportegyesület
(4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 5. szám) részére a Magyar Labdarúgó Szövetség által a
sportfejlesztési program keretében nyújtott támogatásával beszerzésre kerülő pályatakarító
gép megvásárláshoz a pályázati önerő kiegészítésére 2.500.000 Ft összegű támogatást
nyújt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a Nánási Focisuli Sportegyesülettel a támogatási szerződést
írja alá.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 30.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Horváth Imre elnök úr távozott.)
(Az ülésről Bódi Judit és Szabóné Marth Éva képviselő asszonyok kimentek, így a
testület 9 fővel folytatta tovább a munkáját.)
TIZENNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének éves végrehajtásáról és előterjesztés az arról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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A beszámolót tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport; Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati
javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az államháztartásról
szóló törvény alapján az önkormányzat és intézményei elkészítették a 2017. év
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Az előterjesztés melléklete tartalmazza az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendelet tervezetét.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy a szociális szövetkezetekkel
kapcsolatban mikor lesz konzultáció. Most l6 millió 801 ezer Ft részletfizetésére
vonatkozóan kívánunk megállapodást kötni, nekünk kell a céget eltartani.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy ez is olyan döntés,
amelyről már korábban beszélt, hogy ebben az évben több döntést kell hoznunk a
szociális szövetkezetek vonatkozásában. A közfoglalkoztatási programból kell egy
piaci alapokon működő gazdasági társaságot létrehozni. Ez egy nehéz vállalás, hiszen
működőképesnek kell lennie, ha nem, akkor az eszközöket vissza kell adni a
Belügyminisztériumnak.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy 6 fő van foglalkoztatva, ez nem oldja
meg, hogy átkerüljenek a munka világába. A legkedvezőbb mutató az építőipari rész.
Megjegyezte, hogy a HÉPSZOLG Kft-nél felszámoltuk az építőipari részt. Miért
számoltuk fel, ha jól tud működni ez a tevékenység a szociális szövetkezetben.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy a beszámoló nemcsak a
szövetkezetekről szól. Nem sok köze van egymáshoz ahhoz, hogy a Kft-nél
felszámolásra került az építőipari ágazat, nem szerencsés ezt párhuzamba vonni.
Jelenleg 17 fő a foglalkoztatottak létszáma.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatáról.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének éves végrehajtásáról
és előterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására készült
előterjesztés határozati javaslatát 7 igen, 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal és
1 tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta és az alábbi határozatot hozta és rendeletet
alkotta meg:
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103/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, és megalkotja az
önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2018. (IV. 27.)
Önkormányzati Rendeletet.
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2018. május 15.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2018. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés végrehajtása
1. § (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-3. mellékletekben foglaltak szerint:
a) 6.094.374 eFt
teljesített bevétellel, ezen belül
aa) 4.783.236 eFt költségvetési bevétellel, ezen belül
aaa) 3.302.250 eFt működési bevétellel,
aab) 1.480.986 eFt felhalmozási bevétellel,
ab)
1.311.138 eFt finanszírozási bevétellel,
b) 5.725.330 eFt
teljesített kiadással, ezen belül
ba) 4.493.356 eFt költségvetési kiadással, ezen belül
baa) 3.102.177 eFt működési kiadással,
bab) 1.391.179 eFt felhalmozási kiadással,
bb) 1.231.974 eFt finanszírozási kiadással
jóváhagyja.
(2) A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási egyenlegét az 1. melléklet szerint:
a) 289.880 eFt
aa) 200.073 eFt
ab)
89.807 eFt
jóváhagyja.

költségvetési többlettel, ezen belül
működési többlettel,
felhalmozási többlettel
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(3) Az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23., felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerinti részletezettségben
állapítja meg.
(4) A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadásai előirányzatainak
teljesítését a 2-3., felújítási és fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerint elfogadja.
(5) Az önkormányzat bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítését a 2-3., felújítási és
fejlesztési feladatait a 9. mellékletek szerint jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat 2017. évi adósságállományát 265.851 eFt összegben a 8. melléklet
szerint állapítja meg.
(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint
elfogadja.
2. A maradvány jóváhagyása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2017. évi maradvány-kimutatását
369.045 eFt összegben a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek 2017. évi összevont
változását a 7. melléklet szerint tárgy időszak végén 106.444 eFt összegben
elfogadja.
3. Az önkormányzat vagyona
3. § (1) Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 4. melléklet szerinti mérleg alapján
10.453.476 eFt mérlegfőösszeggel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.
(I. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti vagyonkimutatását az 5. melléklet szerint
elfogadja.
4. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hajdúnánás, 2018. április 26.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
(Az ülésről Berkes Anikó igazgató asszony távozott.)
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(Az ülésre Bódi Judit képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 10 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
TIZENÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a helyi
adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet 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.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a rendelet-tervezet az
HAjdúnánási VEndégnyilvántartó Rendszer 2018. május 10. napjától történő kötelező
alkalmazáshoz szükséges módosításokat tartalmazza.
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 helyi adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta meg:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2018. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelete

a helyi adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi adókról szóló 27/2016. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet 1. melléklete
helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
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2. §

Ez a rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hajdúnánás, 2018. április 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
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.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a hivatali SZMSZ
módosítását a vezetői szinten történő kis mértékű átalakítás, ahhoz tartozóan a
feladatok átvezetése, valamint a létszámtáblában történő változás teszi szükségessé.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyző úr pontosítást tett az előterjesztéshez, mely szerint a
Polgármesteri Kabinet továbbra is polgármester úr irányítása alá fog tartozni, látja el a
feladatát és nem lesz része az Önkormányzati és Igazgatási Irodának.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy előre vetít-e további személyi
intézkedéseket, illetve mi indokolja egy új irodavezető kinevezését.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselő asszony visszaérkezett, így a testület 11 fővel
folytatta tovább a munkáját.)
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy személyi változások természetesen lesznek a
kirendeltség-vezető és az irodavezetői megbízás vonatkozásában. Az indok az, hogy a
hivatali feladatokat és a munkaterheket áttekintve ő maga tett a javaslatot polgármester
úr felé, aki ezt támogatta.
Dr. Éles András képviselő úr megjegyezte, hogy az irodát korábban is a jegyző
irányította. A feladatok csökkentek az önkormányzatoknál, számára ezért érthetetlen
az irodavezetői megbízás.
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Szólláth Tibor polgármester elmondta, hogy a feladatok átalakulnak a hivatalon
belül sok feladat elment, de vannak új feladatok is. A szervezetfejlesztés egyik
megállapítása volt az, hogy erőforrás pocsékolásnak ítélte azt meg, hogy aljegyző
asszony a kistelepüléseken végzi a jegyzői feladatokat. Az, hogy korábban is így volt,
az nem indok. A változtatásokkal a maga részéről egyetért.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a maga részéről igyekszik követni az
önkormányzatiságot, annak alakulását. Akkor, amikor a 6 milliárd Ft-os
szennyvízberuházás volt a városban, senkinek nem jutott eszébe, hogy kinevezzen egy
irodavezetőt.
Papp Gáborné képviselő asszony abban egyetértenek, hogy a közigazgatás átalakult,
abban is egyetértenek, hogy mentek el, illetve jöttek is új feladatok. Hozzászólásában
elmondta, hogy a maga részéről üdvözli azt, hogy aljegyző asszonyt szeretnék egy
kicsit mentesíteni, mert véleménye szerint az elmúlt években erőn felül teljesített
ebben a hivatalban. Korábban is volt már olyan eset, hogy szerettünk volna megtartani
embereket, ez így működött évekkel ezelőtt is. Lehet, hogy már beadta a felmondását a
köztisztviselő és jelezte, hogy elhagyja a hivatalt és a várost, ha a végzettségének
megfelelő fizetést nem tudnak neki biztosítani. Ezt meg is érti, de azt senki nem
mondja el, hogy ehhez fog asszisztálni ez a módosítás.
Bódi Judit képviselő asszony megjegyezte, hogy képviselő asszony többet tud, mint
mi. A hivatal működését belülről nem ismeri, de elmondhatja, hogy a képviselői
munkájához mindent megkap. Olyan érzése van, mintha aljegyző asszonynak kiürülne
a munkaköre. Természetesen a határozati javaslatot megszavazza.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy Papp Gáborné képviselő
asszonytól most új információkat kaptunk.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy számára is, mint a hivatal vezetőjének új volt
az elhangzott információ. Az elhangzott jellegű megkeresést nem kapott sem a leendő
kirendeltség-vezetőtől, sem az újonnan kinevezésre váró irodavezetőtől sem.
Véleménye szerint az információ nem volt helytálló. A szervezetfejlesztés kapcsán
vált nyilvánvalóvá, hogy a jelenlegi struktúrán változtatni kell. Elmondta még, hogy
ebben a hivatalban megfelelő végzettségű, képzettségű, hozzáállású szakemberek
dolgoznak. Örül annak, ha meg tudjuk őket tartani a hivatalnak, a városnak.
Természetesen aljegyző asszonnyal is megbeszélte a leendő feladatait és azt, hogy a
jövőben miben számít rá a jegyzői munkája kapcsán.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
104/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés
melléklete szerint, 2018. május 01-jei hatállyal elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltaknak a Hivatal dolgozói általi megismertetéséről,
valamint a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős:
Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2018. április 30.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Hajdúnánás
város településrendezési eszközeinek 2018/II. módosítása tárgyában (Napelemes
kiserőművek megvalósítása érdekében)
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 április első felében
érkezett két befektetői kérelem, amelyek napelemes kiserőművek megvalósulása
érdekében kezdeményezték a településrendezési eszközök módosítását. A Blanila Bt.
kezdeményezésére a Balmazújvárosi út mellett kijelölt ipari területre tervezett
beépítéshez szükséges módosítani a településrendezési eszközöket, az adott területen
tervezett új út kialakítás miatt. A Sunmade.hu Kft. kérelmére a Görbeházi út mellett, a
rekultivált volt szeméttelep környezetében a tervezett napelempark kialakítása miatt
kérelmezte a befektető a Kb-En”-jelű, megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló,
beépítésre nem szánt különleges övezetbe sorolja át.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy sor kerül-e fák kivágására,
illetve hogyan pótoljuk.
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Marosán Andrea mb. városi főépítész asszony válaszában elmondta, hogy ami
növényzet kivágásra kerül, azt pótolni fogják, mivel az jogszabályi kötelezettség, ez az
érték nem csökkenhet.
Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítette még az elhangzottakat azzal, hogy a
beruházás nem érint önkormányzati tulajdont, az mind privát terület.
Buczkó József képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy addig, amíg a
napelemeket el tudjuk helyezni épületek tetején, nem szólnak bele a környezetbe.
Meggondolásra javasolta, hogy a jövőben a város mely területén kívánunk ilyet
megvalósítani. A határozati javaslatot természetesen támogatni fogja.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Hajdúnánás város településrendezési eszközeinek 2018/II.
módosítása tárgyában (Napelemes kiserőművek megvalósítása érdekében) készült
előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
105/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdúnánás
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában benyújtott kérelmeket és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 6. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva dönt Hajdúnánás város településrendezési
eszközeinek módosításának előkészítéséről az alábbiak szerint:
I. A 281/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott
településszerkezeti tervének és leírásának, valamint Hajdúnánás Város helyi építési
szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati
Rendeletével megállapított helyi építési szabályzat módosításának előkészítését
támogatja:
a) Blanila Bt. (4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 35.) kérelme,
b) Sunmade.hu Kft. (4087 Hajdúdorog, Újtelep utca 16.) kérelme
által benyújtott településfejlesztési szándékra tekintettel.
II. A tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat
településrendezési szerződéseket kíván kötni a kérelmezőkkel, a településrendezési
eszközök megvalósítását eredményező tervezési díj áthárítása mellett:
a) Blanila Bt. kérelmére vonatkozó tervezési díj: 500.000 Ft + áfa, azaz bruttó
635.000 Ft (Hatszázharmincötezer Ft).
b) Sunmade.hu Kft. kérelmére vonatkozó tervezési díj: 500.000 Ft + áfa, azaz bruttó
635.000 Ft (Hatszázharmincötezer Ft).

170
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket tájékoztassa a
Képviselő-testület döntéséről, illetve a településrendezési szerződéseket a döntésnek
megfelelően készítse elő és felhatalmazza azok aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15. - településrendezési szerződés megkötése,
2018. június 15. - településrendezési eszközök módosítása véleményezési
eljárásának megindítása.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
TIZENNYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
Hajdúnánás város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
tárgyában (Napelemes kiserőművek megvalósítása érdekében)
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 város mindig is
támogatta a Hajdúnánásra települő fejlesztéseket, különösen a megújuló energiára
alapozottakat, ezért az előterjesztésben szakmailag részletezettek szerint javaslom a
kiemelt fejlesztési területek kijelölését.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Hajdúnánás város közigazgatási területén kiemelt fejlesztési
területté nyilvánítás tárgyában (Napelemes kiserőművek megvalósítása érdekében)
készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
106/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja
értelmében konkrét beruházások megvalósítása érdekében Hajdúnánás város közigazgatási
területén az alábbi területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja:
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1. Hajdúnánás, 01115/9, 01115/10 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat érintő terület (térképi
melléklet szerint),
2. Hajdúnánás 6159/5, 6161 hrsz.-ú ingatlanokat érintő terület (térképi melléklet szerint).
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

TIZENKILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés 2018.
évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 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 pályázat
benyújtásáról és a kötelezően vállalandó önrész biztosításáról szükséges dönteni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Bódi Judit képviselő asszony elmondta, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott az az
információ, hogy ha nem kapjuk meg a teljes összeget, akkor is ez a sorrend marad a
fejlesztések megvalósítására.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
107/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2018. évi pályázati kiírás c) pontja
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szerinti Belterületi utak, járdák, hidak felújítása támogatási célra pályázatot kíván
benyújtani maximum 30.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig.
A pályázat összköltségvetése maximum 40.000.000,- Ft, melyből a pályázathoz
biztosítandó 25% önrész összegét, azaz maximum 10.000.000,- Ft keretösszeget a
képviselő-testület biztosítja a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (II. 23.)
Önkormányzati Rendelet szerinti felhalmozási céltartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 2.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására
kiírt pályázat benyújtására (KAB-KEF-18-A-B)
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 pályázat
benyújtásáról és a kötelezően vállalandó önrész biztosításáról szükséges dönteni.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy a pályázat programok támogatására ad
lehetőséget. A hajdúvárosok KEF találkozójának megszervezését célozzák meg a
pályázat benyújtásával, illetve információs anyagot szeretnének készíteni, valamint a
fiatalok képzésének indítását tervezik.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek
biztosítására, programjainak támogatására kiírt pályázat benyújtására (KAB-KEF-18-
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A-B) készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
108/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván
benyújtani az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Emberi Erőforrások Minisztériumának a KAB-KEF-18A-B kódszámú, Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására,
programjainak támogatására kiírt pályázati felhívásra maximum 1.200.000,- Ft
elszámolható összes költség erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
működési feltételeinek biztosítására, programjainak támogatására benyújtandó pályázathoz
kötelezően biztosítandó 10% önrész összegét, azaz maximum 120.000,- Ft-ot biztosítja az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok
aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. április 30.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HUSZONEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés
szervezetek támogatásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

civil

Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és
Sport Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát javaslattal javasolták
elfogadásra.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az államháztartáson
kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló Rendeletben foglaltaknak megfelelően hat
civil szervezet nyújtott be támogatás iránti kérelmet.
Tájékoztatta a testületet, hogy az anyag kiküldését követően érkezett a Magyarországi
Légimentésért Alapítvány támogatás iránti kérelme, amelyben egy folyadék
kimutatására alkalmas ultrahang készülék megvásárlásához kér támogatást az
önkormányzattól. A készülék beszerzési értéke 2.000.000,- Ft + ÁFA.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy mivel a Légimentésért
Alapítvány kérelmében szereplő készülék Debrecenbe kerülne elhelyezésre ezért
javaslata 100 eFt támogatás volt.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elhangzott javaslatról, mely
szerint a Magyarországi Légimentésért Alapítvány 100 eFt támogatásban részesüljön.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület azt a javaslatot, hogy a Magyarországi Légimentésért Alapítvány
100 eFt támogatásban részesüljön 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Szólláth
Tibor) elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatáról, figyelembe véve az elfogadott javaslatot is.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról készült előterjesztés határozati
javaslatát - figyelembe véve az elfogadott javaslatot is - 11 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
109/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi civil szervezetek kérelmét
megismerve támogatást biztosít a következők szerint:
Pályázó neve
1.

Bocskai István
Alapítvány

2.

Gábor József
Kulturális
Alapítvány

3.
4.

Karácsony Sándor
Pedagógiai
Egyesület
Kisebbségekért –
Pro Minoritate
Alapítvány

5.

Makláry
Alapítvány

6.

Tedej
Lakosságának
Egészségügyi

Pályázó címe
4080
Hajdúnánás,
Magyar utca
104.
4080
Hajdúnánás,
Nikodémusz I.
utca 15.
4024 Debrecen,
Rákóczi utca
63.
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 6.
V/10.
4080
Hajdúnánás,
Iskola utca 3.
4085
HajdúnánásTedej, Fő út 9.

Pályázott cél
Diáksport versenyek rendezése,
díjazása.
„Zene füleimnek” irodalmi délután
„Szavamat adom” közéleti fórum
„Versvarázs” – versmondó találkozó.
A Pedagógusok arcképcsarnoka
XVII. kötet nyomdai költségének
támogatása.
XXIX. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor –
Tusványos
Történelmi kirándulás
Lengyelországba (Ustron, Krakkó,
Auschwitz)
Nyári gyermekmegőrző szervezése
Hajdúnánás Tedejen, fejlesztő
programokkal, kirándulásokkal,

Támogatási
pénzösszeg
300.000,-

61.000,-

30.000,-

50.000,-

100.000,-

100.000,-
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7.

Ellátásáért
Alapítvány
Magyarországi
Légimentésért
Alapítvány

nyárbúcsúztató rendezvénnyel.
3529 Miskolc,
Perczel Mór u.
42. 3/12.

Ultrahang készülék beszerzése

100.000,-

A képviselő-testület az összesen 741.000,- Ft összegű támogatást az önkormányzat 2018. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a fenti civil szervezeteket
értesítse, valamint felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2018. május 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONKETTEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
Római Katolikus Plébánia (4244 Újfehértó, Debreceni út 1. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát kiegészítéssel javasolták elfogadásra.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a Római Katolikus
Plébánia a katolikus templom kertjének rendezését, felújítását tervezik
„Boldogasszony Kertje” elnevezéssel. Ehhez kért támogatást Juhász Imre plébános. A
templomkert átalakításával egy újabb zöldfelülettel gazdagodhat a város, hiszen a park
bárki számára látogathatóvá válik napközben.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr hozzászólásában a „Boldogasszony Kertje”
megvalósításának előzményéről beszélt. Elmondta, hogy szépen alakul a munka,
amelyhez sok támogatást kaptak magánszemélyektől és az egyházközség tagjaitól.
Elmondta még, hogy szeptember 23-án lesz az avatás, az átadás. Javaslata volt, hogy
amennyiben a munkálatokat nem tudja az önkormányzat elvégezni, akkor az összeget
pénzben szeretnék kérni.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy nem lehetne-e előre megkérni az
egyházakat, hogy a jövőben miben szeretnének még támogatást kapni az
önkormányzattól. Ezek után a megvalósult beruházásokat sorolta fel.
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Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy nehéz erre válaszolni. Esetükben arról
van szó, hogy egy közparkot szeretnének rendbe tenni, és megpróbálnak pályázni is,
nemcsak az önkormányzat segítségét kérik. Ez nemcsak egy kis közösség javát
szolgálná, hiszen oda bárki bemenet, pihenhet, kikapcsolódhat.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy tudomása van arról, hogy a
görög katolikus egyház a jövőben egy templomot szeretne építeni, amelyhez ingatlant
kérnek az önkormányzattól.
Dr. Éles András képviselő úr hozzászólásában annak a vélemények adott hangot,
mely szerint a lakosság nagy részének helyett csak a hívő emberek közösségét
szolgálja az önkormányzat úgy, hogy kérelmük egyre többször a testület elé.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy most itt egy kezdeményezésről beszélünk,
amely mindenki számára elérhető lesz. Visszautalt az előző napirendi ponthoz, ahol
támogatásról döntöttünk, valamint a MOISB ülésen is nagyon sok támogatásról
döntöttek.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony szerint sem helyes az az álláspont, amely
közösségeket állít szembe egymással. Számára szép gondolat a kert kialakítása,
ugyanúgy megállnak a városba jövet a látogatók a kereszteknél, és ugyanúgy
meglátogatják a templomot is, nem kell ahhoz feltétlen hívőnek lenni.
Dr. Éles András képviselő úr ezek után egy régi esetet említett, amely az iskola
átadásáról szólt a református egyháznak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr visszaemlékezett arra, hogy amikor képviselő
úr polgármester volt támogatta a Római Katolikus Egyházat, pl. gázfűtés,
templombelső kialakítása, amelyet akkor nagy köszönettel fogadtak el. Sajnálja, hogy
képviselő úr szemlélete, véleménye megváltozott.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony megjegyezte, hogy az említett régi eset őt is
és másokat is felkavart, sértette, a református egyházközség sem azonosult a
gondolattal. Az épületből nem magtár lett, hanem „virágoskert”.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el arról a bizottsági javaslatról
miszerint a kert kialakítását teljes mértékben pénzbeli juttatással kapja meg, mely
450 ezer Ft.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirend kapcsán azt a bizottsági javaslatot, mely szerint a
Római Katolikus Egyházközség a kert kivitelezési munkáinak teljes összegét pénzbeli
juttatással kapja meg, mely 450 ezer Ft, 10 igen, 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal
elfogadta.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el az előterjesztés
határozati javaslatáról, figyelembe véve az elfogadott javaslatot is.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Római Katolikus Plébánia (4244 Újfehértó, Debreceni út 1.
szám) kérelméről készült előterjesztés határozati javaslatát - figyelembe véve az
elfogadott javaslatot is - 10 igen, 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
110/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Római Katolikus Plébánia
(4244 Újfehértó, Debreceni út 1.) részére a hajdúnánási római katolikus templom kertjében
kialakításra kerülő „Boldogasszony Kertje” kivitelezési munkálataihoz az előterjesztéshez
csatolt költségvetésben szereplő alábbi munkákhoz szükséges költséget biztosítja:
1. Járdakészítés díszburkolattal (40 m2)
2. Kerti padok (4 db.)
3. Utcafronti kerítésfestés
A képviselő-testület bruttó 450.000 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére keretösszeggel biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy Juhász Imre c. kanonok, plébánost a testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 20.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Juhász
Béla (4080 Hajdúnánás, Tinódi utca 1. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Városfejlesztési Bizottságok az
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy Juhász Béla
kérelemmel fordult a testülethez, melyben kéri a 4080 Hajdúnánás, Virág utca 2. szám
alatti ingatlanra bejegyzett beépítési kötelezettség, valamint az annak biztosítékaként
bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez történő hozzájárulást.
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, kiegészítve az 50 eFt megváltási díj összeggel.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Juhász Béla (4080 Hajdúnánás, Tinódi utca 1. szám) kérelméről
készült előterjesztés határozati javaslatát, kiegészítve az 50 ezer Ft megváltási díj
összeggel 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
111/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánás,
5401/26 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Virág u. 4. szám alatti 518 m2
alapterületű kivett beépítetlen területű megnevezésű ingatlan tulajdoni lapjára
76299/1987.12.27. számmal bejegyzett beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom
jogosultjaként hozzájárul a bejegyzett jogok törléséhez 50.000,- Ft megváltási díj
ellenében.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a hozzájárulás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 10.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONNEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41-45. szám alatti 2. számú garázs hasznosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 2. számú 14 m2 alapterületű
garázs bérleti szerződését Önkormányzatunk a bérlő bérleti díj, illetve közös költség
tartozása miatt 2017. szeptember 30. napjával felmondta. Az átadás-átvétel és
tartozások rendezése 2018. március 31. napjával megtörtént így szükségessé vált az
ingatlan további hasznosításának rendezése.
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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41-45. szám alatti 2. számú
garázs hasznosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
112/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet 44. §-a alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti
2. számú 14 m2 alapterületű garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő
bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra 500,- Ft/m2/hó+ÁFA
kiinduló licitár meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 08.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 4080
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti 4. számú garázs bérleti szerződésének
hosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező, Hunyadi u. 2-4. szám alatti 4. számú, 20 m2 alapterületű garázs
bérlője kérelemmel fordult a testülethez, a bérleti szerződése meghosszabbítása okán.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatáról.
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(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti 4. számú garázs
bérleti szerződésének hosszabbításáról szóló előterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
113/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mezei Zoltán 4080 Hajdúnánás,
Kossuth utca 18. szám alatti lakos által bérlet önkormányzati tulajdonú 4080 Hajdúnánás,
Hunyadi u. 2-4. szám alatti 4. számú 20 m2-es alapterületű garázs bérleti szerződését az
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
14/2015. (IV. 24) Önkormányzati Rendelet 45. § (5) bekezdése alapján további
három évvel, 2018. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a HajdúBihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét vezér utca 21. szám alatti
telephelyének értékesítéséről
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 Vízmű Zrt.
végelszámolása a lezárásához közeledik. Értékesítés előtt áll a Zrt. székhelyéül is
szolgáló Debrecen, Hét vezér utca 21. szám alatti ingatlan, mely a Zrt. legnagyobb
értéket képviselő vagyontárgya. Az önkormányzatunkat megillető tulajdoni arányra
tekintettel az ingatlan eladása a testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
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 11 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 4034 Debrecen, Hét
vezér utca 21. szám alatti telephelyének értékesítéséről készült előterjesztés határozati
javaslatát 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Éles András) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
114/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011 (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. „v.a.” (4034 Debrecen, Hét vezér utca 21. szám) közgyűlésének a Zrt.
kizárólagos tulajdonát képező Debrecen III. kerületi 772. hrsz. alatt nyilvántartott
2 ha 0148 m2 területű, kivett ipartelep művelési ágú belterületi ingatlanának
270.000.000,- Ft, azaz Kettőszázhetvenmillió forint vételáron történő értékesítéséről hozott
8/2018. (IV. 17.) Zrt. Határozatát jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tóth Attila végelszámolót a testületi döntésről tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2018. április 27.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

HUSZONHETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a
„Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyban megindított, a Kbt.
115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a „Hajdúnánás,
csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyban, 2018. március 26-án hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás került megindításra. A beadási határidő lejártáig 5 db
árajánlat érkezett.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, nem volt, Szólláth Tibor
polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatának I. és II.
pontjairól. Felhívta a figyelmet, hogy mivel közbeszerzést lezáró döntésről van szó,
ezért a képviselő-testület tagjai név szerint fognak szavazni. A név szerinti szavazás
lebonyolításához kérte Dr. Kiss Imre jegyző úr segítségét.
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Dr. Kiss Imre jegyző úr kérte a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után az
„igen”, „nem” vagy a „tartózkodom” kifejezéssel jelezzék álláspontjukat az
előterjesztés határozati javaslatának I. és II. pontjait illetően.
(A szavazásokban 11 fő képviselő vett részt.)
A név szerinti szavazás az alábbiak szerint zajlott le az I. pontot illetően:
Kovács Zsolt képviselő úr igen.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony igen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr igen.
Ötvös Attila képviselő úr igen.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony igen.
Buczkó József képviselő úr igen.
Tóth Imre képviselő úr igen.
Szólláth Tibor polgármester úr igen.
Bódi Judit képviselő asszony igen.
Dr. Éles András képviselő úr tartózkodom.
Papp Gáborné képviselő asszony igen.
A név szerinti szavazás az alábbiak szerint zajlott le az II. pontot illetően:
Kovács Zsolt képviselő úr igen.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony igen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr igen.
Ötvös Attila képviselő úr igen.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony igen.
Buczkó József képviselő úr igen.
Tóth Imre képviselő úr igen.
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Szólláth Tibor polgármester úr igen.
Bódi Judit képviselő asszony igen.
Dr. Éles András képviselő úr tartózkodom.
Papp Gáborné képviselő asszony igen.
A lefolytatott név szerinti szavazások eredményeként 10 igen szavazattal, 1tartózkodás
mellett (Dr. Éles András) a képviselő-testület a „Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők
rekonstrukciója” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára tárgyban megindított, a
Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára készült előterjesztés határozati javaslatát elfogadta és az alábbi
határozatokat hozta:
115/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint
„Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyban megindított, a
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás közbenső
döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1.

A Motocorp Bt. (4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál u. 75.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján az I. rész tekintetében érvénytelen.
2. A Motocorp Bt. (4900 Fehérgyarmat, Vasvári Pál u. 75.) ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján a II. rész tekintetében érvénytelen.
3. A Medop General Kft. (4440 Tiszavasvári, Táncsics M. u. 20.) ajánlata az I. rész tekintetében
érvényes.
4. A Medop General Kft. (4440 Tiszavasvári, Táncsics M. u. 20.) ajánlata a II. rész tekintetében
érvényes.
5. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.) ajánlata az I. rész tekintetében érvényes.
6. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.) ajánlata a II. rész tekintetében érvényes.
7. A NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlata az I. rész tekintetében érvényes.
8. A NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlata a II. rész tekintetében érvényes.
9. Kónya Csaba egyéni vállalkozó (4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 124/15.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az I. rész tekintetében érvénytelen.
10. Kónya Csaba egyéni vállalkozó (4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 124/15.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján a II. rész tekintetében érvénytelen.

Felelős: Határidő: 116/2018. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a
„Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyban megindított, a Kbt. 115. §
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(1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A.)
1. A „Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési
eljárás I. részét eredményessé nyilvánítja.
2. A „Hajdúnánás, csapadékvíz főgyűjtők rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési
eljárás II. részét eredményessé nyilvánítja.
B.)
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás
1. I. részének nyertesévé a MÉN-ÉP 2003 Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és a
nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
2. II. részének nyertesévé a MÉN-ÉP 2003 Kft.-t (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban,
a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és a
nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2018. április 27. - az ajánlattevők értesítése a döntésről
2018. május 04. - az eljárás nyertesével a szerződések megkötése

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban megadta a lehetőséget a
képviselőknek kérdések, észrevételek, hozzászólások megtételére.
Dr. Éles András képviselő úr a Kazinczy utcán lévő szennyvízberuházás utáni
javítási munkálatokra hívta fel a figyelmet, mely vélemény szerint nem megfelelően
lett elvégezve.
Szólláth Tibor polgármester úr az elhangzott jelzés kapcsán hívta fel a lakosság
figyelmét, hogy elindult a helyreállítás és ahol probléma van, jelezzék. Folyamatos,
részletes átadás van a kivitelező részéről. Elmondta még, hogy két lakossági fórum is
megszervezésre kerül e témában a jövő héten.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, hogy a Hunyadi utca első szakasza bal
oldalának parkosításához kérnek segítséget a tömblakásban élők.
Tóth Imre képviselő úr a jó szándékú városi kezdeményezésekről beszélt, melyek
vitát kavarnak a képviselő-testületi ülésen, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a
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meghívott vendégeket ne utasítsuk rendre, ha kérdeznek. A továbbiakban a Facebook
jelenségről mondta el a véleményét. Meglátása szerint a hivatal helyesen jár akkor,
amikor véleményt mond és felhívja az ott szereplőket, hogy jelenjenek meg a hivatalos
észrevételek megtételére a hivatalba.
Szólláth Tibor polgármester úr a továbbiakban a május 1-jei programsorra hívta fel
a figyelmet, majd a kihajtási ünnepségre, melyre május 5-én kerül sor.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a végzett munkát és a képviselő-testület ülését du. 13,40 órakor bezárta és zárt ülést
rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

