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„TERKA”

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 12én – pénteken – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése” tárgyú (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés
ismételt ajánlattételi felhívásához kapcsolódó dokumentáció elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(369/2010. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat)

2.) Különfélék
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november
12-én - pénteken - du. 13.00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület r e n d k í v ü l i ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Juhász
Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes,
Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós, Török István képviselık
A rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol
polgármester és Tóth Imre képviselı

maradtak:

Szólláth

Tibor

A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre aljegyzı, Nagyné
Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, Jóna
Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi ponthoz meghívottként jelen volt még:
az 1.) napirendi pont
tárgyalásánál:

Reszegi István ügyvezetı, a REProjekt Építész
Iroda Kft. részérıl

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az
ülésen megjelenteket. Tájékoztatta a jelenlevıket, hogy Szólláth Tibor polgármester úr
távolléte miatt a mai rendkívüli ülést ı fogja levezetni. Megállapította, hogy 9 fı
képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a testület a meghívóban szereplı egy napirendi pontot fogadja el
megtárgyalásra.
Megkérdezte, hogy a jelenlevık egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal (egyhangúlag) a napirendi pont megtárgyalását
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése” tárgyú (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés
ismételt ajánlattételi felhívásához kapcsolódó dokumentáció elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Különfélék
Dr. Juhász Endre polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére
tett javaslatot Buczkó József képviselı úr személyében.
Megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Buczkó József képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a testület ülésén megjelent Reszegi
Istvánt, a REProjekt Építész Iroda Kft. ügyvezetıjét, aki a tényleges ajánlattételi
dokumentáció elkészítésében vesz részt. Megkérdezte, hogy a meghívottnak, illetve a
képviselı-testület tagjainak van-e kérdése, észrevétele, megjegyzése a napirendi
ponthoz.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy a bírálóbizottság a rendelkezésére álló
dokumentációt átnézte, és azt elfogadásra javasolja. Azonban annak a mőszaki
tartalmára vonatkozó változás a dokumentációban nem szerepelt. Úgy lenne célszerő,
ha a testület ezt megismerné, és ennek tudatában döntene.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr javasolta, hogy Reszegi István ügyvezetı úr a
képviselı-testület körében foglaljon helyet és ismertesse a mőszaki tartalomra
vonatkozó változásokat.
Reszegi István ügyvezetı köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Hozzászólásában
elmondta, hogy elkészült a projekt-menedzsment, illetve a polgármester úr kérésének
megfelelıen a módosított pályázati költségvetés. Ez e-mailban megküldésre került az
érintetteknek is. Elmondta még, hogy a költségvetés kapcsán módosított és elmaradó
tételekrıl lehet beszélni. A továbbiakban e két tételben foglaltakról tájékoztatta
képviselı-testület tagjait. A költségvetésben módosításra, csökkentésre került a
konyhatechnológia, a világítótestek, elektromos szerelvények, külsı hıszigetelı
vakolatrendszer és a belsı ajtók lapjainak elkészítése tételek.
Saját munkavégzéssel kerül megvalósításra a füvesítés, fásítás, tereprendezés, parkoló
építés, járda, térburkolat, kerítésépítés. Ezek a munkálatok térben és idıben is
elhatárolhatók az építési folyamattól.
Becslései szerint ezekkel a változtatásokkal nettó 10 millió Ft-os árelınyre tehetünk
szert.
Dr. Juhász Endre alpolgármester megköszönte a tájékoztatást és mivel az
elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást
rendelt el.
A képviselı-testület „a városi bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének
szélesítése” tárgyú (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) közbeszerzés
ismételt ajánlattételi felhívásához kapcsolódó dokumentáció elfogadására készült
elıterjesztés határozati javaslatát - az elhangzott szóbeli kiegészítést is figyelembe
véve - 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

369/2010. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete „A hajdúnánási Városi
Bölcsıde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzető
gyermekek esélyeinek javítása érdekében” címő projekt (projekt azonosító:
ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) keretében végrehajtandó „a városi bölcsıde
kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése” tárgyú ismételt közbeszerzési
eljárás ajánlati felhívásához kapcsolódó dokumentációt a beruházási költségek
csökkentésére vonatkozó alábbi módosításokkal együtt elfogadja:
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- olcsóbb típusú, de a beruházás eredeti költségvetésében szereplıvel megegyezı
minıségő konyhatechnológia,
- olcsóbb, de a beruházás eredeti költségvetésében szereplıvel megegyezı minıségő
világítótestek, elektromos szerelvények, dugaljak,
- olcsóbb, de a beruházás eredeti költségvetésében szereplıvel megegyezı minıségő
külsı hıszigetelı vakolatrendszer,
- belsı ajtók lapjai MDF lapokból készülnének.
A képviselı-testület az ajánlatkérésbıl elhagyja és saját munkavégzéssel valósítja meg
a beruházáshoz kapcsolódó alábbi feladatokat:
- füvesítés, fásítás, tereprendezés;
- parkoló építés;
- épület körüli járdaépítés egyéb udvari térburkolat építés;
- kerítésépítés.
Felkéri a polgármestert az ismételt közbeszerzési eljárás felhívásához kapcsolódó
dokumentációban a fenti módosított mőszaki tartalom érvényesítésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2010. november 15.
Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy eleget tette-e mindenki a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony, a PÜB elnöke tájékoztatta alpolgármester urat és a
képviselı-testület tagjait, hogy a nyilatkozatok átadása-átvétele zavartalanul
bonyolódott le a bizottság felé, minden képviselı határidıben eleget tett e
kötelezettségének.

Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Juhász Endre alpolgármester úr
megköszönte a megjelenést, a végzett munkát, a képviselı-testület rendkívüli ülését
du. 13.20 órakor bezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı

