JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március
24-én – csütörtökön – du. 16,00 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 alpolgármester, dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Dombi
György, Oláh Miklós, Török István képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: dr. Kiss Imre aljegyzı, Kissné Barta
Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária
költségvetési csoportvezetı, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi
ügyintézı, Szakál Attila informatikus, valamint dr. Borbély Beatrix
jegyzıkönyvvezetı.
A napirendi pontokhoz meghívottak részérıl jelen vannak:
- az 1.) napirendi pont tárgyalásánál:
- a 2.) napirendi pont tárgyalásánál:

Bíró István, a Kéky Lajos Városi Mővelıdési
Központ igazgatója
Dr. Nagy Erzsébet és Vencli István a
GlaxoSmith Kline Kft. képviseletében,
valamint Dr. Tamás Gabriella az MSD
Magyarország Kft. képviseletében

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Ezt követıen kérte a képviselı-testület tagjainak szavazatát a meghívóban javasolt
napirendek elfogadása tárgyában.
A képviselı-testület tagjai 7 igen szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala
nélkül - a napirendi pontok megtárgyalását elfogadták.
Szólláth Tibor
polgármester
úr
ezt követıen
javaslatot tett a
jegyzıkönyv-hitelesítıre, Török István képviselı személyében. Megkérdezte, hogy a
testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Török István képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ igazgatójának
kérelméhez
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
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2.)

Elıterjesztés a méhnyakrák elleni védıoltás Hajdúnánáson történı bevezetésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés az INNOHÍD Innovációs Zrt. (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.)
Felügyelı Bizottsági tagjának delegálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

4.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ igazgatójának kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr felkérte Bíró Istvánt, a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ igazgatóját, hogy röviden foglalja össze a kérelmét.
Bíró István igazgató úr elmondta, hogy a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ
eszközeinek fejlesztését, illetve az elhasználódott eszközök felújítását szeretné elérni a
pályázat keretein belül. A pályázati rendszer, amely bevezetésre került, a legbiztosabb
pontja a Mővelıdési Központ eszközfejlesztésének. A hangtechnika, fénytechnika és a
kültéri színpad fejlesztése mind pályázati forrásból valósult meg. Rendkívül jónak és
fontosnak tartaná azt, ha a képviselı-testület támogatni tudná a kérelmét.
Szólláth Tibor polgármester úr megjegyezte, hogy a belsı tér hangulata jobb lenne,
ha egy kicsit rendezettebb lenne a Mővelıdési Központ.
(A képviselı-testület ülésére megérkezett Szabóné Marth Éva, Kovács Zsolt, Ötvös
Attila és Tóth Imre képviselı, így a képviselı-testület 11 fı képviselı jelenlétével
ülésezett tovább.)
Török István képviselı úr megkérdezte Bíró István igazgatótól, hogy a hangtechnika
fejlesztésére a diszkó miatt van-e szükség, vagy az független a diszkótól.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megjegyezte, hogy a Magyar Mővészeti Intézet és
Képzımővészeti Lektorátus bírálja el a pályázatokat. Megkérdezte, hogy korábban a
Mővelıdési Központnak volt-e sikeres pályázata, ha igen milyen összeget nyert el és
milyen berendezésre.
Bíró István igazgató úr válaszában elmondta, hogy a jelenlegi pályázatnak nincs köze
a diszkóhoz. A színpadtechnikát szeretnék fejleszteni új mikrofonokkal,
fénytechnikával. Olyan rendezvényeket szeretnének rendezni a jövıben, amelyekhez
fejlettebb fény - és hangtechnika kellene, valamint a dobogókat és a parkettát is
szeretnék valamilyen módon felújítani. Dr. Kis Ágnes képviselı asszony kérdésére
válaszolva kifejtette, hogy a Mővelıdési Központnak volt már sikeres pályázata az
elmúlt években. Minisztériumi támogatással valósult meg a hangtechnika részleges
felújítása, átalakítása. Több mikrofon beszerzése, valamint azok vezetékelése is
pályázati forrásból valósult meg. Az idei évben a színháztermet szeretnék felújítani.
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Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte Szólláth Tibor polgármester
úrtól, mivel könyvtár - és közmővelıdés érdekeltség növelı támogatásról van szó,
hogy a szakmai munka segítésére a városi könyvtártól nem érkezett-e kérelem.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, hogy nem érkezett kérelem.
Buczkó József képviselı úr megjegyezte, hogy az a közel két és fél évtized, amióta
megépült a Mővelıdési Központ, meglehetısen rossz állapotba került. A nagy terem
belsı esztétikai megújítását tartja a legfontosabbnak és csak akkor tudja jó szívvel
támogatni a kérelmet, ha a pályázati forrásból az is meg fog valósulni.
Bíró István igazgató úr elmondta, hogy elsısorban a nagy terem felújítását szeretnék
megvalósítani.
Török István képviselı úr kifejtette, hogy a dobogók cseréje valóban szükségessé
vált. İ maga nem diszkóellenes, viszont ne akkor próbálják meg beállítani a
fénytechnikát, amikor az iskolások oktatása folyik a Mővelıdési Központban.
Oláh Miklós képviselı úr megjegyezte, hogy egyetért Buczkó József képviselı úr
véleményével. Mivel minden évben visszatérı pályázatról van szó, az a kérése
igazgató úr felé, hogy legközelebb tételes és konkrét kérelmet nyújtson be.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatáról 2.500 000,-Ft önerı megjelölése mellett.
A képviselı-testület a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ igazgatójának
kérelméhez készült elıterjesztés határozati javaslatát 2.500.000,- Ft önerı megjelölése
mellett 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

78/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) technikai,
mőszaki eszközállományának gyarapítására vonatkozó lehetıséget
megismerve úgy határoz, hogy támogatási igényt nyújt be a Magyar
Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátushoz a helyi
önkormányzatok
könyvtári
és
közmővelıdési
érdekeltségnövelı
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 8. § (1) alapján a Kéky
Lajos Városi Mővelıdési Központ technikai, mőszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására.
A képviselı-testület a megjelölt feladaton belül a színháztermi dobogók
felújítását vagy cseréjét, a színpadhoz tartozó színpadtechnikai eszközök,
berendezések, a kültérre és beltérre egyaránt hasznosítható képi rögzítésre
alkalmas eszközök, valamint hang és a fénytechnikai berendezések és azok
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szükséges
tartozékainak
beszerzését,
az
intézmény
eszközállományának gyarapítását kívánja megvalósítani.

mőszaki

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére önerıként 2.500.000 forint összeget biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. március 25.

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

Ezt követıen 16,20 órától a képviselı-testület zárt ülés keretében folytatta tovább
munkáját.
17,20 órától a képviselı-testület ismét nyilvános ülés keretében ülésezett.
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az INNOHÍD
Innovációs Zrt. (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) Felügyelı Bizottsági tagjának
delegálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy 6 évvel ezelıtt kezdte meg a cég a
munkáját. Térségfejlesztéssel foglalkozik, az ipartelepítés volt az egyik fı profilja, a
másik az úthálózat-fejlesztés. Foglalkozott továbbá zöldenergia-hasznosítással is.
Jelenleg 20-50M Ft közötti árbevétellel rendelkezik, kis cég maradt, nem tudott kitörni
a lehetıségei közül. A gazdálkodása úgy tudott egyensúlyba jönni, hogy a
magántulajdonos befektetı pótbefizetést vállalt.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület az INNOHÍD
Innovációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Felügyelı Bizottságába dr. Kis
Ágnes önkormányzati képviselıt delegálja. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat a képviselı-testület tagjai részérıl nem hangzott el, ezért szavazásra
bocsátotta az általa tett javaslatot.
A képviselı-testület az INNOHÍD Innovációs Zrt. (4244 Újfehértó, Szent István u.
10.) Felügyelı Bizottsági tagjának delegálására készült elıterjesztés kapcsán azt a
javaslatot, hogy a testület a Zrt. Felügyelı Bizottságába dr. Kis Ágnes önkormányzati
képviselıt delegálja 9 igen szavazattal, 1 fı (Dr. Kis Ágnes) nem vett részt a
szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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80/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
INNOHÍD Innovációs Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (4244
Újfehértó, Szent István u. 10.) Felügyelı Bizottságába Dr. Kis Ágnes
Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 9/2. szám alatti lakost, önkormányzati képviselıt
delegálja.
Felkéri a polgármestert, hogy az INNOHÍD Innovációs Zártkörően Mőködı
Részvénytársaságnak a határozatban foglaltakról való értesítésérıl
gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. április 01.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a
képviselı-testület tagjait, hogy a következı ülésre 2011. március 31-én (csütörtökön)
kerül sor, végezetül mindenkinek megköszönte a megjelenést és a
képviselı-testület rendkívüli ülését du. 17,25 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
aljegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

