Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

312/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. szám) levelét, a
távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a lakossági felhasználónak és a külön
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint
legmagasabb hatósági árat -, valamint ezek szerkezetét és az alkalmazási feltételeit
megállapító miniszteri rendelet vonatkozásában, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának kialakításához - a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdése alapján - az alábbi állásfoglalást adja az
ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatosan:
−
−
−
−

a javasolt hődíj mértéke: 5.000 Ft/GJ
a javasolt HMV hődíj mértéke: 5.000 Ft/GJ
a javasolt fűtési teljesítménydíj: 8.925 Ft/kW/év
a javasolt HMV alapdíj: 46,2 Ft/lm3/év.

A díjak abban az esetben tarthatóak, ha a jelenlegi kompenzáció mértéke, amely 2.984 Ft/GJ a
továbbiakban is megmarad.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület állásfoglalásáról a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalt (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. szám) értesítse.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. július 20.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

313/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében
foglaltakra tekintettel az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
(4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. szám) társulási megállapodás módosítását tartalmazó, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati társulási
megállapodás aláírására.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. július 30.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

314/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Kft. társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést a
cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.) 2.
sz. mellékletének I/4. b) pontjában foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagja támogatja a társaság
létesítő okiratának alábbi módosítását:
1./

X. fejezet 1.pont:
„A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezetők
látják el.„

2./

X. fejezet 2. pont:
„A társaság ügyvezetői: a 2012. június 16. napjától 2017. június 15. napjáig
választott Will Csaba (an: Albert Mária, szül: Pécs, 1963. január 30.) 4032
Debrecen, Károly Gáspár 39/b. alatti lakos és a 2013. május 28. napjától 2017.
június 15. napjáig választott Kathy Zsigmond (an.: Varga Mária, szül: Debrecen,
1961.01.08.) 4220 Hajdúböszörmény, Szilassy János utca 109. alatti lakos.”

3./

X. fejezet 7. pont:
„Az ügyvezető ezen megbízatását munkaviszonyban is elláthatja.
Az ügyvezetők feladatukat együttműködve látják el. E minőségükben csak a
jogszabályoknak, a társasági szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve
határozatainak vannak alávetve, és a gazdasági társaság tagjai által nem
utasíthatóak.”

4./

XI. fejezet 2. pont:
„Az ügyvezetők ketten együttesen járnak el. A társaságot az ügyvezetők írásban
cégjegyzés útján képviselik.”

5./

XI. fejezet 6. pont:
„A cégjegyzési jog a társaság írásbeli képviseletére, a társaság nevében történő
aláírásra való jogosultság.
Az ügyvezetők cégjegyzési joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is
– együttes.
Ha a taggyűlés cégvezetőt jelöl ki, úgy a cégvezető cégjegyzési joga – a bankszámla
feletti rendelkezés tekintetében is – önálló.

-2Ha az ügyvezetők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a társaság
könyvelőjét képviseleti joggal ruházzák fel, úgy ezen cégjegyzési joggal
rendelkező munkavállaló az egyik ügyvezetővel együttesen jegyezheti a céget.”
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási
Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) részére
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. július 25.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

315/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
k) pontja, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 3.§ (1) bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva megtárgyalta „Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületének
létrehozása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat alapító tagként részt kíván venni a Hajdúkerületi
Hajdúvárosok Egyesületében, egyetért az egyesület által megfogalmazott célokkal, valamint
vállalja az alapszabályban meghatározott 5 Ft/ állandó lakos/év tagdíj egyesület számlájára
történő befizetését.
A 2013. évi tagdíj összegét 88.015 Ft összegben a költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzatot
az Egyesület alakuló ülésén képviselje, és az egyesület alapszabályát aláírja.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. augusztus 16.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

316/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat által fenntartott Hajdúnánási Óvodában (4080 Hajdúnánás,
Kasza u. 3. szám) a 2013/2014. nevelési évben összesen 20 óvodai csoport
indítását határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
szám) intézményvezetőjének tájékoztatásáról gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. július 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

317/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013.
szeptember 1. napjától 2013. december 31. napjáig a Hajdúnánási Óvodánál a
nevelőmunkát közvetlenül segítők létszámát, tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény rendelkezéseire, 7 fővel emeli.
A fentiek végrehajtása után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskerete 2013.
szeptember 1. napjától: 72,75 fő, figyelembe véve a 382/2012. (IX. 28.) számú Képviselőtestületi Határozatot 2013. október 1. napjától: 71 fő, 2014. január 1. napjától: 64 fő.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet soron következő
módosításakor a létszám-előirányzat módosításáról gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

318/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága
érdekében, 5.488.800,- Ft összegű támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételét
határozza el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.) a 2013. évi
területalapú mezőgazdasági támogatáshoz kapcsolódóan, 2013. december 31-i végső
lejárattal.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és az éves
adósságszolgálat éves költségvetésbe történő betervezésére.
A hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése
alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és
járulékai erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az önkormányzat szabályzatai szerinti
pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

319/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás település
közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben tanuló fiatalok fizikai
és szellemi erőnlétét erősíteni hivatott harcművészeti forma oktatásának bevezetése
érdekében, elhatározza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Magyar Kendo,
Iaido és Jodo Szövetség (1073 Budapest, Dob u. 80. I/12.) közötti, 2013.
szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig tartó, határozott időtartamra szóló
együttműködési megállapodás megkötését.
Az együttműködési megállapodásból eredően fizetési kötelezettség egyik félre sem
hárulhat.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására,
valamint felkéri arra, hogy a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség (1073
Budapest, Dob u. 80. I/12.) értesítéséről gondoskodjon.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. augusztus 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

320/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, megerősítve a 70/2013.
(II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozatában foglaltakat, úgy dönt, hogy 2013.
szeptember 1-jétől 2014. augusztus 31-ig tartó, határozott időtartamra szóló
megbízási szerződést köt Mihalik Hunor kendo oktatóval.
A testület az oktató megbízási díjának összegét havi bruttó 171.000,- Ft-ban
határozza meg.
A képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó megbízási díj és járulékainak összegét,
850.212,- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évre járó
megbízási díj és járulékainak összegét, 1.700.424,- Ft-ot az önkormányzat 2014.
évi költségvetésébe betervezi.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, valamint felkéri
arra, hogy a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség (1073 Budapest, Dob u. 80.
I/12.) értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. július 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

321/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonba kívánja venni az
egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról
szóló 2013. évi CXVIII. törvény 1. számú mellékletében szereplő, Hajdúnánás
közigazgatási területén fekvő, a hajdúnánási 2558 helyrajzi számon felvett, kivett
saját használatú út megnevezésű, 548 m2 területű ingatlannak az ¼-ed tulajdoni
hányadát, mely a Magyar Állam tulajdonát képezi.
Felhatalmazza a polgármestert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötendő
megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy a határozat MNV Zrt. részére történő
megküldéséről és a szükséges intézkedések megtételétől gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. július. 31. - megküldésre

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

322/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (XI. 25.)
Önkormányzati Rendelet 3. § alapján a hajdúnánási 2394 helyrajzi számú 740 m2 területű
kivett beépítetlen terület megnevezésű, valamint 2401 hrsz-ú 1117 m2 alapterületű kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat megvásárolja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fent megjelölt ingatlanok
megvásárlására külön fedezetet nem biztosít, a megvásárolt ingatlanokat az önkormányzat
üzleti vagyonába sorolja be.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a fennmaradó ingatlanrész tulajdonjogával kapcsolatos tárgyalások
lebonyolítására, majd a szerződés megkötésére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. augusztus 16.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

323/2013. (VII. 19.) 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) a) pontja alapján úgy határoz, hogy hozzájárul, hogy a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 1081 helyrajzi számú, természetben a 4080
Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatt található „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanra a projekt befejezéséig, azaz 2015. március 12-ig terjedő határozott
időre a Segítséggel Élők Alapítványa jelzálogjogot alapítson és jegyeztessen be a támogató
javára, 6.000.000 Ft összeg erejéig a TIOP-3.4.2-11-14 számú pályázatra benyújtott és
elnyert, „A hajdúnánási Segítséggel Élők Otthona korszerűsítése: a meglévő épület felújítása,
illetve új telephelyen létesítendő lakóotthon felépítése a meglévő férőhelyek egy részének
áthelyezése és kapacitásbővítés céljából” című pályázat első részlete lehívásának
biztosítékaként.
Felkéri a polgármestert, hogy a Segítséggel Élők Alapítványának (4080 Hajdúnánás, Bethlen
Gábor krt. 7-9. szám) értesítéséről gondoskodjon, valamint járuljon hozzá a jelzálogjog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2013. július 24.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

324/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és az
arról rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 17. §
(3) bekezdése alapján - a Cor Prielle - Hollandia, Sleeuwijk, Noodenlaan 6. szám alatti lakos
tulajdonában lévő, a határozat mellékletét képező tűzoltó-technikai berendezéseket
ajándékozás jogcímén köszönettel elfogadja.
A képviselő-testület a berendezések tulajdonjogának megszerzése céljából ajándékozási
szerződés megkötését határozza el a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a tulajdonos Cor
Prielle Hollandia, Sleeuwijk, Noodenlaan 6. szám alatti lakos között.
Felkéri a polgármestert, hogy az ajándékozó értesítéséről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza az ajándékozási szerződés megkötésére.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. augusztus 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

325/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 324/2013. (VII. 19.)
számú Képviselő-testületi Határozat alapján ingyenesen tulajdonába kerülő tűzoltó-technikai
berendezéseket a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4027 Debrecen,
Böszörményi út 46-56. szám) Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltsége ingyenes
használatába adja.
Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használatra vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 19-én
– pénteken – de. 8,15 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i z á r t
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

326/2013. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Tárgy: Kovács Lajos Zsolt, 4080 Hajdúnánás, Attila u. 118. szám alatti lakos mezőőri járulék
megfizetése ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kovács Lajos Zsolt, 4080
Hajdúnánás, Attila u. 118. szám alatti lakost a 2013. évre 31.648,- Ft összegű mezőőri
járulék megfizetésére kötelező, a polgármester által hozott 10141-476/2013. számú
határozatát helybenhagyja, az ellene benyújtott fellebbezést elutasítja.
A határozat bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértése hivatkozással, a közléstől számított
harminc napon belül, a Debreceni Törvényszék (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. szám)
részére címzett, de a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesterénél (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. szám) 3 példányban benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott
keresetlevélben lehet kérni.
A polgármester által hozott 10141-476/2013. számú határozat - közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73/A. § (4) bekezdése
alapján - jelen határozat közlésével jogerőssé válik, így fellebbező a közlést követően
haladéktalanul köteles megfizetni a 31.648,- Ft összegű mezőőri járulékot az önkormányzat
11738077-15372662-10070004 számú számlájára. A mezőőri járulék meg nem fizetése esetén
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
Késedelem esetén – az esedékesség napjától a teljesítés napjáig – késedelmi pótlékot kell
fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 364-öd része a késedelem
napjaira.
I n d o k o l ás
Kovács Lajos Zsolt a polgármester által átruházott hatáskörben hozott,
10141-476/2013. számú határozat alapján a 2013. évre mindösszesen 31.648,- Ft összegű
mezőőri járulék megfizetésére köteles, amely határozat ellen fellebbező a törvényes határidőn
belül fellebbezést nyújtott be a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
címezve.
A 31.648,- Ft összegű mezőőri járulék az alábbi tételekből tevődik össze:
Művelési ág megnevezése
Terület nagysága
Ör-ben meghatározott
mezőőri járulék mértéke
Fizetendő mezőőri
járulék
Összesen

szántó
2,0775 ha,
kerekítve: 2,5 ha
500 Ft/ha

gyep (legelő)
0,182 ha,
kerekítve: 0,5 ha
100 Ft/ha

kert
0,7587 ha

1.250,- Ft

50,-Ft

30.348,- Ft

31.648,- Ft

4 Ft/nm

A 10141-476/2013. számú határozatban megállapított mezőőri járulék mértéke a mezei
őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló 13/2011. (V. 05.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Ör.) rendelkezéseinek megfelelően került meghatározásra.
A méltányosság gyakorlását sem a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény), sem az Ör.
nem teszi lehetővé.
A Törvény 16. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a közigazgatási területéhez
tartozó termőföldek - ide nem értve az erdőt, a halastavat - őrzéséről mezei őrszolgálat
létesítésével gondoskodhat.
A Törvény 19. § (1) bekezdése értelmében: az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási,
fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett
mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A
mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési, a fővárosban a fővárosi
kerületi önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi
önkormányzati rendeletében szabályozza.
A képviselő-testület a Törvény 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
minősített többséggel hozott döntéssel alkotta meg az Ör. módosításáról szóló 41/2012.
(XI. 30.) Önkormányzati Rendeletet, amely 2013. január 1-jén lépett hatályba.
Az Ör. 3. § (2) bekezdése alapján a mezőőri járulék éves díjtétele:
a) szántó művelési ágú földterületek esetében: 500 Ft/ha
b) gyep (rét, legelő) és nádas művelési ágú földterületek esetében: 100 Ft/ha
c) gyümölcsös művelési ágú földterületek esetében: 3.500 Ft/ha és
d) zártkertek esetében: 4 Ft/nm.
Az Ör. 3. § (3) bekezdés c) pontja értelmében az érdekeltet terhelő mezőőri járulék mértékét
művelési áganként, az érdekelt használatában vagy tulajdonában álló valamennyi földrészlet
azonos művelési ágának összevont területe alapján, a (2) bekezdés d) pontja esetén a
négyzetméter pontosságú térmérték és a (2) bekezdésbe foglalt művelési ágankénti éves
díjtétel szorzata alapján, a kerekítési szabályok szerint kell kivetni.
Kovács Lajos Zsolt fellebbező, a polgármester által hozott 10141-476/2013. számú határozata
alapján a 2013. évre mindösszesen 31.648,- Ft mezőőri járulék megfizetésére köteles.
A képviselő-testület hatásköre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 107. § (1) bekezdésén
alapul.
A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a Ket. 109. § (1) bekezdés b)
pontján alapul.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Kovács Lajos Zsolt, 4080 Hajdúnánás,
Attila u. 118. szám alatti lakosnak a határozatban foglaltakról való értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2013. július 31.
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

