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Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2010. november 05-én – pénteken – du. 13,00 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: Szólláth Tibor
polgármester, dr. Juhász Endre László alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné
Marth Éva, dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı, dr. Kiss Imre aljegyzı, Kiss György, a Közgazdasági Iroda irodavezetıje,
Tóth Csaba informatikus, valamint Józsi Sándorné jegyzıkönyvvezetı
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Ötvös János Attila, Török István és
Tóth Imre képviselık
A képviselı-testületi ülésen jelen volt még Szabó István megbízott, a 2. sorszám
alatt szereplı napirend elıkészítıje.

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselı-testület rendkívüli ülése
határozatképes, mivel 8 képviselı jelen van. Ezt követıen a jegyzıkönyv-hitelesítı
személyére kért javaslatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt javasolta, hogy a jegyzıkönyv
hitelesítıje Buczkó József képviselı úr legyen.
Szólláth Tibor polgármester úr az elhangzott javaslattal kapcsolatosan elmondta,
hogy szerencsésebb lenne, ha az ellenzéki oldalról jelen lévı Oláh Miklós képviselı
úr vállalná a jegyzıkönyv hitelesítéssel kapcsolatos feladatok elvégzését.
Oláh Miklós képviselı úr megjegyezte,
jegyzıkönyv-hitelesítıi megbízást.

hogy

ı

nem

vállalja

a

Szólláth Tibor polgármester úr ezután a Buczkó József jegyzıkönyv-hitelesítı
jelölésével kapcsolatosan 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 (egyhangúlag) – külön határozat
hozatala nélkül – elfogadta.
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Szólláth Tibor polgármester úr azt javasolta, hogy a képviselı-testület a
meghívóban szereplı 2 napirendi pont elıterjesztését tárgyalja meg. Majd annak
elfogadásáról kérte a testület tagjainak a szavazatát.
A képviselı-testület a meghívóban javasolt 2 napirendi pont elıterjesztésének
megtárgyalását 8 igen szavazattal (egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül –
elfogadta, melyek az alábbiak szerint alakulnak:

Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés hosszúlejáratú ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló
fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának
elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Elıterjesztés a TÁMOP 1.1.3.-09/1-2009-0001 és a TÁMOP 1.1.2-07/1-20080001 kódszámú pályázat keretében történı személyek foglalkoztatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés hosszúlejáratú
ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló fejlesztési hitel felvételéhez
közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ha jól tudja, akkor a bíráló
bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta az elıterjesztést. Kérte, hogy a
bizottság elnöke ismertette a bizottság álláspontját.
Dr. Kis Ágnes képviselını elmondta, hogy a bíráló bizottság a mai napon
12,30 órai kezdettel összeült az elıterjesztésben megjelölt közbeszerzési eljárás
ajánlati dokumentációjának megtárgyalása végett. A bizottság tagjai megpróbálták
áttekinteni, elemezni az ajánlati dokumentációban foglaltakat, amelynek során
kérdést intéztek a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának irodavezetıjéhez
abból a célból, hogy a szerzıdésben az esetlegesen félreérthetı szövegezés,
tartalom egyértelmően értelmezhetı legyen. Ennek megfelelıen a bíráló bizottság a
közbeszerzés lebonyolítójának, a CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt. ajánlati
dokumentációjának a tartalmát elfogadta.
Az elıterjesztéssel kapcsolatosan kérdések, észrevételek nem hangzottak el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.

1001

A képviselı-testület a hosszúlejáratú ingatlanvásárlás finanszírozására szolgáló
fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjának
elfogadására készített elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

367/2010. (XI. 05.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 328/2010.
(X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) pontja alapján a 324/2010.
(X. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozattal elhatározott
ingatlanvásárlás finanszírozására 200 millió Ft összegő hosszúlejáratú
fejlesztési hitel felvételérıl szóló közbeszerzési eljárás ajánlati
dokumentációját elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a közbeszerzést
lebonyolító CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt-t (4027 Debrecen,
Csigekert u. 75.) tájékoztassa.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 5.
Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a TÁMOP
1.1.3.-09/1-2009-0001 és a TÁMOP 1.1.2-07/1-2008-0001 kódszámú pályázat
keretében történı személyek foglalkoztatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a napirenddel kapcsolatosan az alábbi szóbeli
tájékoztatást adta:
A képviselı-testület az októberi ülésén döntött 2 fı megbízási szerzıdés keretében
történı foglalkoztatásáról a Polgármesteri Hivatalban. Az egyik munkatársat, Szabó
Istvánt koordinátori szereppel bízta meg, akinek az elsı feladata az volt, hogy a
Munkaügyi Központ hajdúnánási kirendeltségének vezetıjével való konzultációt
követıen nézze meg, hogy milyen feltételekkel lehet – lehetıség szerint –
pályakezdı diplomás, vagy nem pályakezdı diplomás munkanélküli fiatalokat
bevonni a pályázati rendszerbe. A Munkaügyi Központnak voltak még ilyen szabad
kapacitásai, és 6 státuszt sikerült lekötni 100 %-os Munkaügyi Központi
támogatással. E státuszok közül 1 fınek 3 és fél hónapra, a többi 5 fınek pedig
9 hónapra történik a határozott idejő megbízása. Az önkormányzatnak annyi
költsége van, hogy a 6 fınek a cafatéria rendszer keretén belül 5.000,- Ft/hó
összegő étkezési utalványt kell biztosítania.
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A 6 fı alkalmazása nem azt jelenti, hogy kész pályázatírókat találtak, hanem azt,
hogy ezek a fiatalok ne üljenek otthon diplomás munkanélküliként, és remélhetıleg
elindul egy olyan szelekció, aminek eredményeként rövid idın belül ki fog derülni,
hogy alkalmasak-e erre a feladatra, vagy nem. Azt a célt tőzte ki a képviselı-testület
elé, hogy második, illetve harmadik évre egy olyan ütıképes csapattal rendelkezzen,
akik képesek a város pályázati tevékenységét akár önállóan is folytatni. Ehhez idı
kell, és ez egy tanulási folyamat. Ha lesznek még hasonló munkaügyi központi
lehetıségek, akkor lehet, hogy több ilyen merítést is fog a képviselı-testület
csinálni, és ebbıl a több merítésbıl kell megpróbálni kiszőrni azokat az alkalmas
embereket, akik képesek lesznek ebben a tevékenységben részt venni. Ez azt jelenti,
hogy most egy csapat kerül kiépítésre, és abban bízik, hogy a bejövı pályázatok
kapcsán a visszaforduló pénzek nemhogy visznek, hanem pozitív szaldóba fogják
billenteni ezt a tevékenységet.
Egy olyan jó nevő pályázatíró céggel szeretne – rövid távra – szerzıdést kötni,
amely a mostani folyamatokat le tudja vezényelni, és ebben a tanulási folyamatban
a fiatalok részt vehetnek, együtt fognak dolgozni, és egy bizonyos idı után a
pályázatírással összefüggésben lévı feladatokat át tudják venni.
Buczkó József képviselı úr elmondta, hogy örömmel hallgatta végig a
polgármester úr által elmondottakat, annál is inkább, mert az elmúlt 8 esztendı
során maga is véleményt formált errıl a gondolatkörrıl. Saját személyes
tapasztalata is az, hogy azok a Polgármesteri Hivatalok, önkormányzatok a
sikeresek, ahol van már valamilyen létszámú, de jól mőködı kis team, amelyik
képes felvállalni azokat a pályázati lehetıségeket, amelyek adott esetben a település
számára elınyös helyzetet teremthetnek az elnyert források vonatkozásában. A most
felvázolt javaslatban ı ennek a megvalósulását látja, még akkor is, hogy nyilván az
indulásnak a nehézségei benne vannak. Két pozitív üzenete van az egésznek:
egyrészt az, hogy 5-6-8 hajdúnánási fiatal kap munkalehetıséget vagy
megmutatkozási lehetıséget, akiknek eddig erre nem volt lehetıségük, másrészrıl
pedig egy szakmai lehetıség abban az irányban, hogy ezt a gondolatsort el lehessen
indítani egy önálló tevékenységet végzı pályázatíró irányába. Örömmel üdvözli és
támogatja is az elıterjesztésben foglaltakat.
Szabóné Marth Éva képviselını elmondta, hogy a maga részérıl, mint
intézményvezetı a tapasztalatait szeretné megosztani a képviselı-testülettel.
Amikor a Református Általános Iskolában a 3.1.4-es pályázatot írta a pályázatíró,
akkor az iskola vezetısége figyelemmel kísérte a pályázat elıkészítését, megírását,
aminek során a késıbbiekben 2 uniós pályázat megírását végezték el pályázatíró cég
nélkül, önállóan. Az elıterjesztésben foglaltakkal kapcsolatosan az a tapasztalata,
hogy a leírtak mindenféleképpen támogathatóak.
Szólláth Tibor polgármester úr ezt követıen kérte a testület tagjainak a szavazatát
az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület a TÁMOP 1.1.3.-09/1-2009-0001 és a TÁMOP 1.1.2-07/12008-0001 kódszámú pályázat keretében történı személyek foglalkoztatására
készült elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
és a következı határozatot hozta:
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368/2010. (XI. 05.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a TÁMOP 1.1.3.-09/12009-0001 és a TÁMOP 1.1.2-07/1-2008-0001 kódszámú, valamint a
„Pályakezdık munkatapasztalat szerzési támogatása” elnevezéső pályázat
keretében, pályázat-elıkészítési és pályázatírási feladat ellátására, a
Polgármesteri Hivatal létszámának határozott idıre szóló megemelésérıl,
valamint közalkalmazotti jogviszonyban történı alkalmazásról határoz az
alábbiak szerint:
1./ TÁMOP 1.1.2-07/1-2008-0001 – „Decentralizált programok a hátrányos
helyzetőek foglalkoztatásáért” pályázat
Idıtartam: 2010. november 15. - 2011. február 28-ig
Foglalkoztatottak létszáma: 1 fı
2./ TÁMOP 1.1.3.-09/1-2009-0001 – „Út a munka világába” pályázat leírása:
Idıtartam: 2010. november 15. - 2011. augusztus 14-ig
Foglalkoztatottak létszáma: 4 fı
3./ „Pályakezdık munkatapasztalat szerzési támogatása” pályázat
Idıtartam: 2010. november 15. - 2011. november 14-ig
Foglalkoztatottak létszáma: 1 fı
A képviselı-testület az alkalmazással járó egyéb juttatások - étkezési utalvány fedezetére 15.000,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka
terhére biztosítja, valamint kötelezettséget vállal 242.500,- Ft összeg erejéig a
2011. évi költségvetésben történı tervezésre.
A képviselı-testület felkéri a polgármester az alkalmazással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 15. - a szükséges intézkedések megtételére
2011. február 15. - a költségvetésben történı tervezésre

Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı

Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testület tagjait arról, hogy
elırehatóan 2010. november 25-én lesz a képviselı-testület következı rendes ülése.
Felvetette, hogy egy tajvani illetıségő befektetı volt a városban, aki több
telephelyet megnézett, és nyilván pozitívnak tőnt a hozzáállása.

1004

Információja szerint a tegnapi napon a MODE 3H Textilipari Kft. kapcsán a
szerzıdés elkészült, és a szerzıdés olyan reális garanciákat tartalmaz ütemezésben,
ami alkalmas azokra a garanciális elemeknek a betartására, amit az önkormányzat
fontosnak tartott. Nyilván ebben a legjelentısebb a dolgozók bérhátralékának a
kifizetése.

Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor, Szólláth Tibor
polgármester úr megköszönte a képviselı-testület mai munkáját, majd
13,15 órakor bezárta a képviselı-testület rendkívüli ülését.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı

