Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2010. január 7-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatok

Határozat száma
1/2010. (I. 07.)
2/2010. (I. 07.)
3/2010. (I. 07.)
4/2010. (I. 07.)

Határozat tárgya
Kód
ÉAOP-2009.4.1.2./B.
kódszámmal
meghirdetett
felhívásra A15
benyújtandó pályázathoz önerı biztosítása.
Együttmőködési megállapodás-tervezet elfogadása pedagógiai E9
szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátására vonatkozóan.
ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0002. kódszámú pályázattal kapcsolatos A15
hitel futamidejének változása.
ÉAOP-2009-4.1.6 kódszámú pályázat keretében létrehozandó ASP A15
központhoz való csatlakozás.
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Száma: 1/2010.

„TERKA”

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január
7-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett,
Hajdúnánás egészségügyi intézményét érintı pályázat költségvetésének
elfogadására és az önerı biztosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
(1/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat)

2.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás és Hajdúdorog önkormányzatai közötti – a pedagógiai
szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátására vonatkozó – megállapodás
megkötésére
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
(2/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat)

3.)

Elıterjesztés a 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
(3/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat)

4.)

Elıterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP2009-4.1.6 kódszámú „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai
rendszerek továbbfejlesztése” címő pályázat keretében a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál kialakításra kerülı ASP központhoz való csatlakozási
szándéknyilatkozatról
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
(4/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat)

5.)

Különfélék
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január
7-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Juhász
Endre, Oláh Miklós alpolgármesterek, Boros Miklós, Balogh Zsigmond, Dombi
György, Szabóné Marth Éva, Kállai Sándor, Tóth Imre, Dr. Kiss József képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Dr. Éles András
polgármester, Kırösiné Bódi Judit képviselı asszony, Szólláth Tibor, Miltner Attila és
Tóth Imre képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı,
Dr. Kiss Imre aljegyzı, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Éles Béláné
közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin
egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, Dr. Nagy Attila
revizor, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı és Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
az 1.) napirendi pont Baráthné Megellai Erzsébet, a Városi Rendelıintézet és
tárgyalásánál:
Ápolási Intézet intézetvezetıje
a 2.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Szabó Albert, a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatója
Bottyán Katalin pszichológus, a Makláry Lajos Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai Szakszolgálat részérıl

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent
képviselıket, a meghívottakat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.
Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes és azt
megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a megküldött meghívó szerinti napirendi pontokat
fogadja el megtárgyalásra.
(Az ülésrıl Dr. Kiss József képviselı úr kiment, László Sándor képviselı úr
megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
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1.) Elıterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett,
Hajdúnánás egészségügyi intézményét érintı pályázat költségvetésének
elfogadására és az önerı biztosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
2.) Elıterjesztés a Hajdúnánás és Hajdúdorog önkormányzatai közötti – a pedagógiai
szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátására vonatkozó – megállapodás
megkötésére
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
3.) Elıterjesztés a 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
4.) Elıterjesztés az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP2009-4.1.6 kódszámú „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai
rendszerek továbbfejlesztése” címő pályázat keretében a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál kialakításra kerülı ASP központhoz való csatlakozási
szándéknyilatkozatról
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
5.) Különfélék
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére
kért javaslatot.
Dombi György képviselı
jegyzıkönyv-hitelesítınek.

úr

Kállai

Sándor

képviselı

urat

javasolta

A képviselı-testület Kállai Sándor képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében meghirdetett, Hajdúnánás egészségügyi intézményét
érintı pályázat költségvetésének elfogadására és az önerı biztosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy Oláh Miklós alpolgármester
úrnak van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponthoz.
(Az ülésre Dr. Kiss József képviselı úr visszaérkezett, illetve Török István képviselı úr
megérkezett, így a testület 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
Oláh Miklós alpolgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy korábban
már adtunk be hasonló témakörben pályázatot. A tartalom nem változott, gyakorlatilag
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ugyanarra a célra kívánunk pályázni. A pályázati körülmények azonban megváltoztak,
vannak olyan részek, amelyeket a pályázat kiírója nem támogat, pl. nagyobb az
alapterülete a rendelıknek, és vannak kiszervezett tevékenységek, amelyek nem
támogatottak. Ebbıl fakad az, hogy az elızı pályázathoz képest megnıtt az az önerı,
amelyet az önkormányzatnak kell hozzátenni. Azt gondolja azonban, hogy ettıl jobb
helyzetet elérni más esetben sem lehet. A támogatás intenzitása a 70 %-ot így is
meghaladja, ezért célszerő ezt a pályázatot beadnunk. Az elıkészítı munkák során
többször volt konzultáció, ahol az látszott, hogy továbbra is nagy az érdeklıdés. Akik
nem nyertek az elızı idıszakban, most mindenki beadja újból a pályázatát. Végezetül
kérte, hogy függetlenül attól, hogy jelentısnek tőnik az önrész, amit vállalni kell az
önkormányzatnak, szavazza meg azt a testület.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett,
Hajdúnánás egészségügyi intézményét érintı pályázat költségvetésének elfogadására
és az önerı biztosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 356/2009. (XI. 26.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján a „Kistérségi járó beteg szakellátó
központok fejlesztésének” támogatására ÉAOP-2009-4.1.2./B. kódszámmal
meghirdetett felhívásra benyújtandó pályázatához a Városi Szakorvosi
Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.)
bıvítésére és korszerősítésére 688.493.592,- Ft összköltségvetéső pályázat
benyújtását határozza el 538.848.591,- Ft összegő támogatás elnyerésére.
A képviselı-testület a pályázathoz 149.645.001,- Ft önrészt (saját erıt) biztosít
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıben történı benyújtásáról,
valamint az önerı költségvetésben való tervezésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. január 8.
- a pályázat benyújtására
2010. február 15. - a költségvetésben való tervezésre
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Kállai Sándor
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás és
Hajdúdorog önkormányzatai közötti – a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti
jellegő ellátására vonatkozó – megállapodás megkötésére
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester az elıterjesztés tárgyalása során kérte figyelembe
venni a mai napon kiadott kiegészítés tartalmát, amelyben az látszik, hogy
Hajdúnánáson a gyógytestnevelés területén a felszabaduló kapacitás hasznosítható.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony megállapította, hogy a kiegészítés arra
vonatkozik, hogy a gyógytestnevelést milyen mértékben tudná vélhetıen igénybe
venni az óvodai egység. Megkérdezte, hogy az az elıjegyzés, amely 26 fıre a
logopédiára vonatkozik, abban óvodások vannak-e.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr válaszában elmondta, hogy a logopédiánál már
rendelkezésünkre állt egy várólista, amelynek a mennyisége egyértelmően bizonyította
azt, hogy a heti 6 logopédiai órát egyértelmően lefedi. Ezt külön nem mérettük fel. A
gyógytestnevelés terén viszont nem állt rendelkezésünkre adat, ezért készült a
kiegészítés.
Balogh Zsigmond képviselı úr észrevételében elmondta, hogy egyrészt örül annak,
hogy a két önkormányzat közötti különféle vitás kérdések megoldódni látszanak a
szerzıdés módosításával. A módosításban van azonban egy apró részlet, amely szerint,
ha a hajdúdorogi gyerekek hajdúnánási vizsgálaton, illetve terápián vesznek részt,
akkor már nem érvényes az a pont, hogy a hajdúnánási intézmény költségeihez nem
járul hozzá Hajdúdorog. Nyilvánvaló, hogy ezt a negyedéves vagy éves elszámolásnál
lehet kompenzálni. Örül annak, hogy a gyógytestnevelésben elırelépés történik, hiszen
a gyógytestnevelés az a terület, ahol óvodáskorú gyermekek egyáltalán nem kerültek
olyan terápiára, amely fontos lenne. Az óvodáskorú gyermekek korában történı
gyógytestnevelési foglalkozások hatékonysága azt jelentheti, hogy általános- és
középiskolás korban nem vagy csak kevés számban kell részt venniük a további
foglalkozásokban, amelyek egy vagy két éves terápiák lehetnek. Az elhangzottak
szerint támogatja azt, hogy az óvodáskorú gyermekek is belekerüljenek ebbe a körbe.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr tájékoztatta a jelenlevıket arról, hogy az ülés
elıtt néhány szót váltott Szabó Albert igazgató úrral. Megtudta, hogy nagyon
szórványosan fordul az elı, hogy egy-egy hajdúdorogi gyermek Hajdúnánáson kerül
vizsgálatra vagy kezelésre. Ha ez mégis megvalósul, akkor az a pszichológusnál fordul
elı. Véleménye szerint célszerő lenne a jelenlegi formájában elfogadni ezt a szerzıdést
és nyilván a Pedagógiai Szakszolgálat regisztrálja azokat az eseteket, amikor
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hajdúdorogi gyermek Hajdúnánáson kerül vizsgálatra, illetve ellátásra. Ha ez
számottevı nagyságú, akkor ezt az éves elszámoláskor vagy késıbbi
szerzıdésmódosításban érvényesíteni lehet. Ez azonban a mostani számok alapján
elenyészı.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy a maga
részérıl támogatja az együttmőködési szerzıdés-tervezet elfogadását, annál is inkább
mivel a vitás kérdések rendezıdni látszanak benne Hajdúdoroggal. A továbbiakban
kérte, hogy a gyógytestnevelés elindításához kapjanak segítséget az óvónık a 24 fı
gyermek orvosi papírjainak kiadásához.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megjegyezte, hogy véleménye szerint az
iskolaorvosok korrektül segítségre lesznek abban, hogy a vizsgálatok minél hamarabb
megtörténjenek.

Dombi György képviselı úr a szerzıdés-tervezet 6.) pontjával kapcsolatban arról
érdeklıdött, hogy támogatás igénylése céljából a Pedagógiai Szakszolgálat szerzıdést
köt-e a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulással. Tudomása szerint évente 6 millió
Ft-ot kapunk. Az is tudott, hogy a Hajdúdoroggal kapcsolatos vita egyik kérdése volt,
hogy hol kerül felhasználásra ez az összeg, az intézmény kapja azt meg, vagy az
önkormányzat használja. Véleménye szerint ezt is pontosítani kellene.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint inkább az a kérdés merült fel, hogy ez a
pénz kihez fut be. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat
közvetlenül kapta meg, de ez megváltozott, most már Hajdúnánás Város
Önkormányzata kapja meg ezt az összeget, amelyrıl megállapodás is lett kötve.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Hajdúnánás és Hajdúdorog önkormányzatai közötti
- a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátására vonatkozó megállapodás megkötésére készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és a Hajdúdorog Városi Önkormányzat közötti – a pedagógiai
szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátására vonatkozó – együttmőködési
megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttmőködési
megállapodás-tervezetet küldje meg Hajdúdorog Városi Önkormányzata
részére, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúdorog Városi
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Önkormányzat Képviselı-testülete által változatlan formában elfogadott
együttmőködési megállapodást aláírja.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. január 10. - a megállapodás-tervezet megküldésére
2010. január 25. - az együttmőködési megállapodás aláírására
Együttmőködési megállapodás - tervezet
amely létrejött egyrészrıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1., képviselı: Dr. Éles András polgármester) másrészrıl Hajdúdorog Városi
Önkormányzat (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4., képviselı: Csige Tamás polgármester)
között a pedagógiai szakszolgálati feladatok keretén belül a nevelési tanácsadás, a
gyógytestnevelés és a logopédiai feladatok körzeti jellegő ellátására az alábbi feltételek
szerint:
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat a fenntartásában mőködı Makláry Lajos Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
intézményén keresztül teljes körően biztosítja a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés,
és a logopédiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegő ellátását Hajdúnánás és
Hajdúdorog települések számára.

2. Az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásával összefüggı kiadásokat Hajdúnánás és
Hajdúdorog önkormányzatai közösen viselik.
3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat az 1. pontban meghatározott feladatokat a települések
lakosságszámának arányában (Hajdúnánás 2/3, Hajdúdorog 1/3) folyamatosan,
szakszerően, és az ellátottak részére térítésmentesen biztosítja a tanév kezdetén
jóváhagyott órabeosztás szerint az alább meghatározott heti óraszámokban.
Szakszolgálati feladat
Nevelési tanácsadás (pszichológusok)
Logopédia
Fejlesztı pedagógia
Gyógytestnevelés

Hajdúnánás
21 óra/hét
42 óra/hét
14 óra/hét
28 óra/hét

Hajdúdorog
10 óra/hét
21 óra/hét
7 óra/hét
14 óra/hét

A megtartott foglalkozások igazolása az érintett helyi intézményvezetık feladata.
4. A felek tudomásul veszik, hogy az ellátottak terápiás kezelése a Pedagógiai Szakszolgálat
jogszabályban elıírt kötelezı szakvélemény-készítési kötelezettségén felül rendelkezésre
álló idıkeretben történik.
5. Hajdúnánás Városi Önkormányzat gondoskodik a feladatellátás személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításáról, és ellátja a költségvetési törvényben és más jogszabályokban
meghatározott – a pedagógiai szakszolgálat feladatellátásához biztosított – állami
támogatások és hozzájárulások igénylésével és elszámolásával összefüggı feladatokat.
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6. Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a többcélú kistérségi
társulások – pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó - támogatásának
igénybevétele céljából együttmőködési megállapodást köt a Hajdúsági Többcélú
Kistérségi Társulással.
7. Hajdúdorog Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hajdúdorogi
feladatellátáshoz szükséges épületet vagy helyiséget biztosítja. Az épület és helyiség
fenntartásával járó rezsiköltséget Hajdúdorog Városi Önkormányzat viseli.
8. Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hajdúnánási
feladatellátáshoz szükséges épület fenntartásával járó rezsiköltséget viseli.
9. A személyi jellegő kiadások, a munkaadót terhelı járulékok, a szakmai eszközök és
készletek, illetve a mőködéshez szükséges egyéb költségek – támogatásokkal és
hozzájárulásokkal nem fedezett összege – Hajdúnánás és Hajdúdorog önkormányzatait a
feladatellátás arányában terhelik.
A településeken ellátott feladatok arányának meghatározásához szükséges mutatószámok,
illetve a két települést terhelı kiadások összegének meghatározásához szükséges
bevételek és kiadások felülvizsgálatát Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának és Hajdúdorog Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának revizorai
végzik, és a tárgyévet követı év március 31-ig javaslatot tesznek a két önkormányzatot
terhelı kiadások összegére, amelyrıl a települési önkormányzatok képviselı-testületei
döntenek.
10. A szakmai feladatellátáshoz szükséges nagyértékő tárgyi eszközök beszerzését
megelızıen a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója írásban tájékoztatja Hajdúdorog Városi
Önkormányzat Képviselı-testületét, aki a tájékoztató átvételét követı 30 napon belül
írásban nyilatkozik arról, hogy az eszköz beszerzéséhez hozzájárul-e. Ha a képviselıtestület a megadott határidın belül nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulást megadottnak kell
tekinteni.
11. Hajdúdorog Városi Önkormányzat a tárgyévet megelızı évre esı hozzájárulása egy-egy
negyed részének megfelelı elıleget a tárgyév június 30-ig, szeptember 30-ig, és december
31-ig köteles átutalni Hajdúnánás Városi Önkormányzat OTP Bank NyRt. Hajdúnánási
Fiókja által vezetett 11738077-15372662 számú pénzforgalmi számlára.
Hajdúdorog Városi Önkormányzat a tárgyévre megállapított ténylegesen fizetendı
hozzájárulás elılegekkel csökkentett összegét pedig a tárgyévet követı év április 30-ig
köteles átutalni a fent megjelölt számlára.
12. A felek megállapodnak abban, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat éves mőködésének
tapasztalatairól mindkét önkormányzat képviselı-testülete a Makláry Lajos Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója által készített beszámoló alapján kap tájékoztatást legkésıbb a tárgyévet követı
év május 31-ig.
A beszámoló tartalmazza a feladatellátás mutatószámait feladatonként és településenként,
a feladatellátásra fordított kiadásokat, a megosztásnál figyelembe vehetı kiadásokat, a
feladatellátáshoz biztosított támogatások és hozzájárulások összegeit jogcímenkénti
bontásban, és a települések hozzájárulásának összegeit.
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13. Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, egyidejőleg a 2006. szeptember
25-én kötött együttmőködési megállapodás hatályát veszti.
14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a
pedagógiai szakszolgálatok feladatellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok az
irányadók.
15. Jelen megállapodást a felek képviselıi, mint akaratukkal mindenben megegyezıt
jóváhagyólag aláírják.
Hajdúnánás, 2010. január …

Csige Tamás
polgármester
Hajdúdorog

Dr. Éles András
polgármester
Hajdúnánás

Kállai Sándor
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 269/2009.
(IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy Oláh Miklós alpolgármester
úrnak van-e szóbeli kiegészítése a napirendi ponthoz.

Oláh Miklós alpolgármester úr szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. annak idején azt gondolta, hogy verseny
helyzetben el lehet azt érni, hogy a két év türelmi idı alatt ne kelljen fizetni sem tıkét,
sem pedig kamatot. Sajnos olyan lehetıség nincs, hogy két év alatt ne kelljen fizetni
semmit, kamatfizetési kötelezettségre szükség van. Ebbıl adódik, hogy meg kell
emelni a futamidıt, különben nem tud létrejönni a bankkal egy érvényes szerzıdés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására készült elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Buczkó József) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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3/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 269/2009. (IX. 24.)
számú Képviselı-testületi Határozatot - a határozat módosítással nem érintett
részeinek változatlanul hagyása mellett - akként módosítja, hogy az
ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0002 „Hajdúnánási fürdı komplexum fejlesztés
II. üteme, melynek tartalma meglévı fürdı gyógyturisztikai célú
infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatásainak bıvítése” megnevezéső
pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló beruházás önerejének
finanszírozására igénybeveendı hitel futamideje 15 év helyett 17 év.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató
Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) ügyvezetı igazgatóját értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. január 14.

Kállai Sándor
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében meghirdetett ÉAOP-2009-4.1.6 kódszámú „A térségi
közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” címő
pályázat keretében a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatánál kialakításra
kerülı ASP központhoz való csatlakozási szándéknyilatkozatról
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy az elıterjesztés elkészítıje
nevében irodavezetı úr kíván szóbeli kiegészítést tenni.
Kiss György irodavezetı szóbeli kiegészítıjében elmondta, hogy 2004. évben
testületi határozattal csatlakoztunk a Hajdúszoboszlói Kistérséghez informatikai
fejlesztési célzattal. A pályázat megnyerése után egy ASP központos megoldást hoztak
létre. A nyertes konzorcium központja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Informatikai Központja volt. Ebben a társulásban 22 település vesz részt. Olyan
jelentıs alkalmazások vannak, mint az integrált pénzügyi számviteli szoftver, az
iktatórendszer, illetve különbözı elektronikus ügyintézést elısegítı megoldások. A
most kiírásra került pályázat távoli szerveres megoldást jelent. Ebben a pályázatban a
hajdúszoboszlói társulás - amelynek tagjai vagyunk - is indul. Ebbıl kifolyólag mi a
Hajdúszoboszló Társulásnak adtuk a szándéknyilatkozatunkat, hogy a továbbiakban is
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velük kívánunk együttmőködni. Egy önkormányzat azonban több pályázónak is adhat
ki szándéknyilatkozatot. Ennek azért van jelentısége, mert nagyobb eséllyel indul a
pályázaton. Nagy valószínőséggel ezért fordult hozzánk Debrecen is ezzel a
kérelemmel. Véleménye szerint célszerő lenne ezt megadni, mert ez egyrészt nem
jelent további kötelezettséget számunkra, viszont Debrecen esélyeit növelné, ha több
szándéknyilatkozattal rendelkezne. Mi ettıl függetlenül Hajdúszoboszlónál kívánunk
maradni. December hónapban volt egy megbeszélés Hajdúszoboszlón, ahol a város
jegyzıje, aki egyben a társulás vezetıje is buzdított bennünket arra, hogy nyugodtan
adhatunk ki szándéknyilatkozatot. Valószínő ezt ık is megteszik Debrecen kérésére.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megköszönte a szóbeli kiegészítést. Meglátása
szerint az elıkészítı a B.) változatot támogatja. Nevezetesen azt, hogy adjuk meg
Debrecen számára is a szándéknyilatkozatot, mivel ez számunka negatív
joghátránnyal, anyagi hátránnyal nem jár. Tesszük mi ezt abban a tudatban, hogy évek
óta egy másik csapat tagjai vagyunk és ık is megkapták a mi szándéknyilatkozatunkat
még december hónapban polgármester úr által.
Dombi György képviselı úr megkérdezte, hogy nem kellett volna-e decemberben a
hajdúszoboszlói szándéknyilatkozat megadásához testületi döntés.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı asszony válaszában elmondta, hogy 2009.
december hónapjában sem kellett és most sem kellene testületi döntés. Most is
kiadható lenne a szándéknyilatkozat, de az elıterjesztés szándéka az volt, hogy
tájékoztassuk a testületet, hogy szándéknyilatkozat kiadására van lehetıség több
pályázó számára is. Ez benne is van az elıterjesztésben. Mi azonban mivel
Hajdúszoboszlóval mőködünk együtt több éve, így ezzel a kistérséggel kívánunk a
továbbiakban is pályázni. Hajdúszoboszló eredetileg is polgármester úrtól kérte a
szándéknyilatkozatot, aki kiadhatta, sıt ebben az esetben alpolgármester úr is
aláírhatta volna. A késıbbiekben azonban lehetne ennek olyan következménye, hogy a
testület úgy dönt, hogy mindkét társulásban részt kíván venni, akkor a mőködési
költségeket mindkét helyre fizetni kellene. Erre szerették volna felhívni a testület
figyelmét. A határozati javaslatnak két változata van. Az elsı változat a pályázat
benyújtását nem támogatja, mivel az önkormányzat csak egy pályázatban kíván
ténylegesen részt venni, a másik változat szerint kiadható másik szándéknyilatkozat is,
hiszen a második szándéknyilatkozat kiadása semmiféle joghátránnyal nem jár az
önkormányzat számára.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy milyen nagyságrendő
összeg a társulási költség, illetve ennek duplázott összege.
Kiss György irodavezetı úr válaszában elmondta, hogy amikor indult a 2004. évi
pályázat, illetve csatlakozás, akkor a pályázathoz 3 év alatt 2 millió Ft-tal járultunk
hozza. Elmondta még, hogy hardver eszközöket is kaptunk többek között
számítógépeket, illetve nyomtatókat. 2007. december 31-ig ennek fejében teljesen
ingyenes volt minden szolgáltatás elérése és elıször a tavalyi évben kellett a
mőködéshez hozzájárulni, ami 2,8 eFt volt. Ebben az évben ez 1,5 millió Ft-ra
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csökkenni fog, ennyit kell terveznünk, mivel a hajdúszoboszlói kistérség élen jár az
ASP-s technológiát tekintve. Szinte biztosra vehetı, hogy nyerni fognak ebben a
pályázatban, így a költségek is csökkenni fognak.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el elıször az elıterjesztés
határozati javaslatának A./ változatáról.
A képviselı-testület az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett
ÉAOP-2009-4.1.6 kódszámú „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai
rendszerek továbbfejlesztése” címő pályázat keretében a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál kialakításra kerülı ASP központhoz való csatlakozási
szándéknyilatkozatról készült elıterjesztés határozati javaslatának A./ változatát 1 igen
szavazattal (Dr. Juhász Endre), 1 nem szavazattal (Szabóné Marth Éva) és
9 tartózkodással nem fogadta el.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ezek után szavazást rendelt el a határozati
javaslat B./ változatáról.
A képviselı-testület az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett
ÉAOP-2009-4.1.6 kódszámú „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai
rendszerek továbbfejlesztése” címő pályázat keretében a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál kialakításra kerülı ASP központhoz való csatlakozási
szándéknyilatkozatról készült elıterjesztés határozati javaslatának B./ változatát 9 igen
szavazattal, 2 tartózkodással (Dr. Juhász Endre, Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

4/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
csatlakozni kíván a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024
Debrecen, Piac u. 20. szám) által az ÉAOP-2009-4.1.6 kódszámú pályázat
keretében létrehozni kívánt ASP központhoz.
Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot aláírásával
ellátva küldje meg Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterének.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. január 10.
SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Alulírott Dr. Éles András polgármester, mint Hajdúnánás Városi Önkormányzat nevében
aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult személy kijelentem, hogy amennyiben a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv
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támogatási rendszeréhez az Észak-alföldi Operatív Program keretében benyújtásra kerülı
projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülı ASP
központhoz az általam képviselt önkormányzat az eddig ismertté vált feltételekkel csatlakozni
kíván.
Kelt, Hajdúnánás, 2009. december 28.
……………………………..
Dr. Éles András
polgármester

Kállai Sándor
jegyzıkönyv-hitelesítı

Oláh Miklós alpolgármester úr tájékoztatta a jelenlevıket, hogy a Bölcsıde építési
engedélye ellen fellebbezést nyújtott be a szomszéd. Polgármester úr kezdeményezte
az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnál, hogy gyorsított eljárás
keretében bírálják el. Az elbírálás megtörtént, melyben helyben hagyták az építési
engedélyre vonatkozó határozatot. Bízik abban, hogy ez bebizonyította a
szomszédnak, hogy nincs sok alapja a fellebbezésének. Reméli, hogy a Bölcsıde
építése felıl így elhárult az akadály.
Mivel több napirendi pont nem volt, dr. Juhász Endre alpolgármester úr
megköszönte a megjelenést, a végzett munkát, és a képviselı-testület rendkívüli ülését
de. 8,00 órakor bezárta.

kmft.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kállai Sándor
jegyzıkönyv-hitelesítı

