Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2009. július 03-án megtartott
r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ülésén hozott határozata

Határozat száma
Határozat tárgya
232/2009. (VII. 03.) Az Erforex Zrt.-nek „fa” a szennyvízberuházás I. és II.
üteméhez kapcsolódó szavatossági bankgaranciák megváltására
vonatkozóan tett ajánlatának az elfogadása.

Kód
Z1

815

Száma: 7367/2009.

„TERKA”
JEGYZİKÖNYV

Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2009. július 03-án – pénteken – de. 07,30 órai kezdettel megtartott
r e n d k í v ü l i ülésérıl
A képviselı-testületi ülés helye: a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó terme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András, Oláh
Miklós, Dombi György, Kállai Sándor, Szabóné Marth Éva, Tóth Imre, Kırösiné
Bódi Judit, László Sándor, Balogh Zsigmond, Miltner Attila képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı, Dr. Kiss Imre aljegyzı, Harsányiné Reszegi Gabriella költségvetési
csoportvezetı, Hágenné Kiss Edina önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szakál
Attila informatikus, valamint Józsi Sándorné jegyzıkönyvvezetı
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Juhász Endre alpolgármester,
Buczkó József, Dr. Kiss József, Szólláth Tibor, Boros Miklós, Török István
képviselık

Dr. Éles András polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testületi ülés
határozatképes, mivel 10 képviselı jelen van.
Azt javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı javasolt napirendi
pont elıterjesztését tárgyalja meg.
A képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi pontokat 9 igen szavazattal és
1 képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban – külön határozat hozatala
nélkül – elfogadta, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés
a
szennyvízberuházáshoz
megváltásáról
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester

2.)

Különfélék

kapcsolódó

bankgaranciák

Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a jegyzıkönyv hitelesítı
személyére kért javaslatot.
Dombi György képviselı úr azt javasolta, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Tóth
Imre képviselı úr legyen.
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Dr. Éles András polgármester úr az elhangzott javaslat elfogadásáról kérte a
testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület azt a javaslatot, miszerint a jegyzıkönyv hitelesítıje Tóth Imre
képviselı úr legyen, 9 igen szavazattal és 1 képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a
szavazásban – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.

ELSİ
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
Elıterjesztés
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó bankgaranciák megváltásáról
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester

a

Dr. Éles András polgármester úr rövid tájékoztatást adott az elıterjesztésben
foglaltakról, mely szerint az önkormányzatnak a szennyvízberuházás II. üteméhez
kapcsolódóan a jóteljesítési bankgarancia címen 72.000 eFt-ot rendelkezésre bocsát
az Erforex Zrt. „fa”, amelynek az a feltétele, hogy az I. ütem bankgaranciájából még
2009. július 06-ig lehívható 7.491.826,- Ft nem kerül lehívásra. Azt javasolja, hogy
a képviselı-testület a 72.000 eFt-ból 22.000 eFt-ot úgy különítsen el, hogy annak
mindig rendelkezésre kell állnia. A megmaradó 50.000 eFt az önkormányzat
költségvetése hiányának enyhítésére fordítódjon.
Dombi György képviselı úr azt javasolta, hogy az 50.000 eFt-ból kerüljön
kifizetésre Kónya Zoltán Hajdúnánás, Munkások u. 117. szám alatti lakosnak a
2009. április 23-ai képviselı-testületi ülésen tárgyalt kártérítés megfizetésére
vonatkozó kérelmében megjelölt összeg.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy nem javasolja az elızıekben
elhangzott javaslat teljesítését. Azt kell látni, hogy az önkormányzat pénzügyi
helyzete nem rózsás, és különben is nevezett kártérítési igényének kielégítésére az
ERFOREX Zrt. „fa” kötelezett a jóteljesítési garancia terhére.
Tóth Imre képviselı úr megkérdezte, hogy a HÉPSZOLG Kft. reálisan felmérte-e
a szennyvízberuházást.
Oláh Miklós alpolgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy a HÉPSZOLG
Kft.-vel és a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájával
együtt végezték a felmérést. Az elkülöníteni javasolt 22.000 eFt összeg elegendınek
tőnik a szennyvízberuházás II. üteme során jelentkezı problémáknak a kijavítására.
László Sándor képviselı úr megkérdezte, hogy a szennyvíztelep átalakítása,
átépítése kapcsán jelentkezı pénzösszeget megkapta-e az önkormányzat az
ERFOREX Zrt-tıl.
Oláh Miklós alpolgármester úr a kérdésre azt válaszolta, hogy a szóban forgó
munkálatok során felmerült összeget az önkormányzat lehívta a bankgarancia
terhére.
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Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy a Kónya Zoltán hajdúnánási
lakos ügyvédjével történt beszélgetés során az ügyvéd úr elmondta, hogy a pert
folytatják tovább, a következı állomás az lesz, hogy kié az az út, ahol nevezettnek a
balesete bekövetkezett. Úgy tőnik, hogy az önkormányzat a következıkben
alperesként beléphet az ügyben. Véleménye szerint mindegy, hogy mikor, de
nevezett részére a szóban forgó pénzt ki kell fizetni. Azt kérte, hogy ha a
pénzösszeg kifizetésére kerül sor, akkor az ne a költségvetés tartaléka terhére
kerüljön teljesítésre, hanem az önkormányzat által megkapott jóteljesítési
bankgarancia összegébıl kerüljön kifizetésre.
(A témával kapcsolatban nála lévı iratanyagot átadta a polgármester úr részére.)
Oláh Miklós alpolgármester úr elmondta, hogy Kónya Zoltán hajdúnánási
lakosnak is elmondta, ahhoz, hogy az önkormányzat fizetni tudjon, azt az utat végig
kell járni. Ha a bíróság az önkormányzatot kötelezi a kártérítés megfizetésére, akkor
fizetnie kell.
Dr. Éles András polgármester úr elmondta, hogy nevezett személy úgy gondolja,
hogy a képviselı-testület jobboldali képviselıcsoportjának tagjaihoz közelebb áll,
ezért úgy gondolja, hogy megpróbálja érvényesíteni a követelését és a kártérítési
igényét az önkormányzathoz nyújtja be.
Kırösiné Bódi Judit képviselını elmondta, hogy a képviselı-testületnek közös
döntése volt Kónya Zoltán Hajdúnánás, Munkások u. 117. szám alatti lakos
kártérítés megfizetésére vonatkozó kérelme ügyében az, hogy addig, amíg a bíróság
által végsı döntés nincs, addig az önkormányzat nem fizet. Különben is az
önkormányzat ebbe a perbe nincs is bevonva. Azt javasolja, hogy ha az elkülönített
22.000 eFt-ba belefér a kérelmezett összeg, akkor a képviselı-testület számoljon
vele, ha kell rá plusz forrás, akkor kerüljön elkülönítésre több pénz, de addig ne
történjen meg a kifizetés, amíg a bíróság az önkormányzatot arra nem kötelezi.
László Sándor képviselı úr észrevételezte, hogy az elıterjesztésben megjelölt
összeg a várost megilletı jóteljesítési garanciája, amibe nem kellene mást belevinni.
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen szavazást rendelt el. Elıször az
elhangzott azon javaslatról kérte a testület tagjainak a szavazatát, mely szerint az
önkormányzat Kónya Zoltán Hajdúnánás, Munkások u. 117. szám alatti lakos által
az ERFOREX Zrt-vel szemben érvényesíteni kívánt 2.726.358,- Ft és egyébként
még felmerült 163.582,- Ft perköltséget, és 28.900,- Ft regisztrációs díjat, ami
összesen: 2.918.840,- Ft kifizeti a jóteljesítési bankgarancia terhére.
A képviselı-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó bankgaranciák
megváltásáról készült elıterjesztés kapcsán azt a javaslatot, miszerint az
önkormányzatot megilleti bankgarancia terhére Kónya Zoltán Hajdúnánás,
Munkások u. 117. szám alatti lakos részére az általa az ERFOREX Zrt-vel szemben
érvényesíteni kívánt, összesen 2.918.840,- Ft-ot kifizeti, 4 igen (Kállai Sándor,
Szabóné Marth Éva, Tóth Imre, Dombi György), 4 nem szavazattal (Dr. Éles
András, Oláh Miklós, Kırösiné Bódi Judit, Miltner Attila) és 2 tartózkodással
(Balogh Zsigmond, László Sándor) nem fogadta el.
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Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen az elıterjesztés határozati
javaslatának elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó bankgaranciák
megváltásáról készült elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

232/2009. (VII. 03.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és
elfogadja az Erforex Zrt. „fa” (4031 Debrecen, Bartók Béla u. 9. sz.)
ajánlatát a szennyvízberuházás I. és II. üteméhez kapcsolódó
szavatossági bankgaranciák megváltására. Ennek alapján az Erforex
Zrt. „fa” a 2004. június 29-én kelt 73.200.000,- Ft és a 2006. augusztus
24-én kelt 177.629.455,- Ft összegő bankgarancia ellenében
72.000.000,- Ft-ot, azaz Hetvenkettımillió forintot fizet az
önkormányzatnak úgy, hogy az elsı ütem bankgaranciájából még 2009.
július 06-ig lehívható 7.491.826,- Ft nem kerül lehívásra.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza,
hogy a bankgarancia címén megkapott 72.000.000,- Ft összegbıl
22.000.000,-Ft-ot az önkormányzat költségvetésében – a
szennyvízberuházással kapcsolatosan idıközben felmerülı (korábbi
garanciális jellegő) munkálatok elvégzésének fedezetére – elkülöníti.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. július 06.

Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, Dr. Éles András
polgármester úr megköszönte a képviselı-testület tagjainak munkáját, majd
08,00 órakor bezárta a képviselı-testület rendkívüli ülését.

kmft.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

