Száma: 7393/2010.

„TERKA”
JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április
09-én – 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 díszterme
Jelen vannak a képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Éles András
polgármester, Oláh Miklós, Dr. Juhász Endre alpolgármesterek, Dombi György,
Buczkó József, Szólláth Tibor, Kırösiné Bódi Judit, Balogh Zsigmond, László
Sándor képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı, Dr. Kiss Imre aljegyzı, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési
intézményi ügyintézı, Szakál Attila informatikus, valamint Józsi Sándorné
jegyzıkönyvvezetı
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Kiss József, Szabóné Marth
Éva, Tóth Imre, 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 9 képviselı jelen van.
Azt javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pont
elıterjesztését tárgyalja meg.
A képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendi pontokat 8 igen szavazattal és
1 képviselı nem vett részt a szavazásban (Balogh Zsigmond) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta, amelyek az alábbiak szerint alakulnak:
Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés az önkormányzati intézmények vízfogyasztásának csökkentésére
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
2.) Elıterjesztés a 95/2010. (III. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon
kívül helyezésére
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
3.) Különfélék
Dr. Éles András polgármester úr ezt követıen a jegyzıkönyv-hitelesítı
személyére kért javaslatot.
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Szólláth Tibor képviselı úr azt javasolta, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Buczkó
József képviselı úr legyen.
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 Buczkó
József képviselı úr legyen, 8 igen szavazattal és 1 képviselı nem vett részt a
szavazásban (dr. Éles András) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzati
intézmények vízfogyasztásának csökkentésére
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
Oláh Miklós alpolgármester úr kiegészítésként elmondta, hogy arra kéri a
képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztést a ma kiosztott 1. számú táblázatban
felvett melléklettel együtt értelmezzék. Ebbıl fakadóan a határozati javaslat A.)
változatában megjelölt 712 eFt 702 eFt összegre kerüljön módosításra. Ezen
módosítás abból adódik, hogy felülvizsgálva a sorokat, van olyan hely, ahol nem
volt célszerő beépíteni ezt a készüléket, és nyilván azzal csökkenteni kellett a
712 eFt-os összeget. Vannak olyan intézmények, amelyek nem szerepelnek a
táblázatban, aminek az az oka, hogy olyan csaptelepek vannak beszerelve, amibe
nem lehet ezeket a pótlólagos készülékeket beszerelni, új csaptelepek kialakítására
pedig az önkormányzatnak nincs anyagi forrása.
A B.) változat pedig azért került a határozati javaslat közé, mert az önkormányzat
rendeletei szerint be kell szerezni három, vagy több árajánlatot. Jelen esetben az a
helyzet, hogy a szóban forgó terméket egyetlen egy cég állítja elı és forgalmazza,
ezért formális lenne, hogy újabb árajánlat bekérésére kerüljön sor. Azt kérte, hogy a
szokásostól eltérıen a képviselı-testület jelen esetben az árajánlatok bekérésétıl
tekintsen el, és a határozati javaslat A.) változatában megjelölt Nuova Energia
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft. árajánlatát fogadja el. Számítások
szerint a készülékek beszerelése - optimális esetben - félév alatt 3 millió Ft
megtakarítást eredményez, míg nem optimális esetben egy év alatt kb. másfél millió
Ft-os megtakarítás érhetı el az önkormányzat számára.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr kérdéseit az alábbiakra vonatkozóan
fogalmazta meg:
- Nyilván egy új termékrıl van szó és talán egyedi gyártásról is. A cég bizonyára
rendelkezik referenciákkal, ami az elıterjesztésbıl nem derül ki. Kérte az
elıterjesztıt, hogy a cég referenciáiról adjon tájékoztatást a
képviselı-testületnek.
- Az elıterjesztésbıl az sem derül ki, hogy ezek a készülékek milyen mőszaki
tartalommal bírnak, ezért kérdése, hogy a késıbbiekben milyen karbantartási
munkálatokat igényelnek.
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Oláh Miklós alpolgármester úr az elhangzott kérdésekre az alábbi válaszokat
adta:
- Az ajánlathoz becsatolt referencia lista nagyon hosszú. Jellemzıen elıször
Magyarországon a fıvárosi intézményekbe szereltek fel ilyen készülékeket,
ezért a referenciák is elsısorban innen érkeztek. De a referenciát adók között
megtalálhatók Hajdúszoboszló és Debrecen intézményei.
- Ez a készülék egy egyszeri felszereléssel, speciális eszközzel felszerelhetı, hogy
ne lehessen leszerelni és eltulajdonítani. A vízkövesedés ellen pedig van szintén
egy egyszerő eszköz, amit minden intézmény karbantartója meg fog kapni.
Gyakorlatilag a karbantartó ha negyedévente végigjárja az intézményeket,
egymozdulatos karbantartással a vízkövesedési feladatokat elvégezheti, a víz
sugara a keletkezett vízkövet kiviszi belıle.
Szólláth Tibor képviselı úr elmondta, hogy a maga részérıl a készülék
felszerelését tudja támogatni, hiszen ami egy év alatt megtérül, azt vétek lenne nem
támogatni. Az elıterjesztés harmadik bekezdésében rögzítésre került – amit az
elıterjesztı alpolgármester úr is már említett – hogy három árajánlatot kellett volna
beszerezni, de az idı rövidsége miatt ez nem történt meg. Megkérdezte a jegyzı
asszonyt, hogy az árajánlatok bekérése nélkül is elfogadható-e az elıterjesztésben
megjelölt Kft. árajánlata.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzını elmondta, hogy ilyen esetben 3 árajánlat
bekérését nem írja elı kötelezıen a szabályozás, ezért is került az A.) változat
leírásra. A képviselı-testület kialakult gyakorlata szerint került beírásra a B.)
változat, miszerint további két ajánlat beszerzése után készüljön új elıterjesztés a
témában.
Dr. Éles András polgármester úr megemlítette, hogy ı Oláh Miklós
alpolgármester úrral személyesen is tapasztalatot szerzett a szóban forgó készülék
hatékonyságáról.
Ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát az elıterjesztés határozati
javaslata A.) változatának – Oláh Miklós alpolgármester úr módosítását is
figyelembe véve – elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület az önkormányzati intézmények vízfogyasztásának
csökkentésére készült elıterjesztés határozati javaslatának A.) változatát
– módosítva azzal, hogy a víztakarékos adagolók felszerelésének költsége 702 eFt
összegben kerül meghatározásra – 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

123/2010. (IV. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a
Nuova Energia Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft.
(1174 Budapest, Svachulay S. u. 11.) ajánlatát, mely az önkormányzati
intézmények vízfogyasztásának csökkentését célozza, támogatja a
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mellékelt táblázatban szereplı önkormányzati intézményekben
víztakarékos adagolók felszerelését és úgy határoz, hogy a várható
megtakarítást figyelembe véve a teljes beruházást 702 eFt összegben az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka terhére finanszírozza.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. május 15.
Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı
(Az ülésre Miltner Attila és Kállai Sándor képviselık megérkeztek, így a
képviselı-testület ezt követıen 11 fıvel folytatta tovább a munkáját.)
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 95/2010.
(III. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat hatályon kívül helyezésére
Elıadó: Oláh Miklós alpolgármester
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Dr. Éles András polgármester úr kérte a testület tagjainak a szavazatát az
elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a 95/2010. (III. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
hatályon kívül helyezésére készült elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

124/2010. (IV. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 95/2010. (III. 18.)
számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı: 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény állománygyarapítására vonatkozó
lehetıségét megismerte és úgy határoz, hogy támogatási igényt nyújt be az
Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok könyvtári és
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény állománygyarapítására.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény állománygyarapítására, az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére
önerıként 200.000,-Ft összeget biztosít, amellyel a már jóváhagyott
költségvetési támogatáson felül kiegészíti a könyvtár beszerzési keretét.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott
összegeket a könyvtár rendelkezésére bocsátja.
Felkéri a polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
kiírt „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására” címő pályázati felhívásban
elıírtaknak megfelelıen gondoskodjon a könyvtári felzárkóztató pályázat
benyújtásáról.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2010. április 09.
Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı

Dr. Éles András polgármester úr tájékoztatásul elmondta, hogy a
képviselı-testület következı ülése 2010. április 22-én kerül megtartásra.
Miután több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, megköszönte a
képviselı-testület tagjainak mai munkáját, majd 07,50 órakor bezárta a
képviselı-testület ülését.

kmft.

Dr. Éles András
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı

