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„TERKA”

JEGYZİKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május
án - pénteken - de. 8.30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl

13-

Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív program keretében megvalósuló
„Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” címő pályázat benyújtásához kapcsolódóan
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(178/2011. (V. 13.) számú, 179/2011. (V. 13.), 180/2011. (V. 13.) számú
Képviselı-testületi Határozatok)

2.)

Különfélék
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május
13-án - pénteken - de. 8.30 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: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Szabóné
Marth Éva, Buczkó József, Dombi György, Tóth Imre, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Kovács Zsolt és Ötvös
Attila képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Benkıné
Takács Mária a Szociális Iroda irodavezetıje, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési
és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési
csoportvezetı, Szabó István megbízott, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila
informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a pályázat beadásának módosított határideje
2011. május 14-e. Idıközben kiderült, hogy főtési rendszernél a pályázatba a
radiátorok cseréje nem fér bele, és ez borította fel a számsort. Így csökken a beruházás
összege és az önrész is. Ha nyerünk, akkor a jövı évben lehet a két épület felújítását
megvalósítani.
Ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 1 képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megkérdezte a testület tagjait, hogy
kívánnak-e rendkívüli-testületi ülés keretében dönteni az 1.) napirendi pont kapcsán
összeállított elıterjesztés határozati javaslatának 1-3. pontjairól.
A képviselı-testület tagjai 8 igen szavazattal, l képviselı (Dr. Kis Ágnes) nem vett
részt a szavazásban jelezték, - külön határozat hozatala nélkül - hogy az 1.) napirendi
pont kapcsán összeállított elıterjesztés határozati javaslatának l-3. pontjairól a
rendkívüli képviselı-testületi ülés keretében dönteni kívánnak.
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Szólláth Tibor polgármester úr ezek után javasolta, hogy a képviselı-testület a
meghívó szerinti napirendi pontokat fogadja el megtárgyalásra.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
„Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
energiaforrás
hasznosítással
kombinálva” címő pályázat benyújtásához kapcsolódóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
2.) Különfélék
Szólláth Tibor polgármester úr megadta a szót Dr. Kis Ágnes képviselı asszonynak.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony jelezte, hogy véleménye szerint ez nem az az eset,
amelyet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban a legutóbbi módosításnál
elfogadtunk, hiszen ezt a határozati javaslatot már korábban elfogadtuk egy nagyobb
összeggel került határozatba foglalva, most hatályon kívül kívánjuk helyezni és
kevesebb összeggel elfogadni.
Szólláth Tibor polgármester úr köszönettel vette a jelzést és megkérdezte, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának 1-3. pontjairól külön-külön.
A képviselı-testület a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
címő pályázat benyújtásához kapcsolódóan készült elıterjesztés határozati
javaslatának 1. pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
címő pályázat benyújtásához kapcsolódóan készült elıterjesztés határozati
javaslatának 2. pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
címő pályázat benyújtásához kapcsolódóan készült elıterjesztés határozati
javaslatának 3. pontját 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

178/2011. (V. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 162/2011. (IV. 28.)
számú, valamint 163/2011. (IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozatát
hatályon kívül helyezi.
Felelıs: Határidı: -

179/2011. (V. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” (KEOP–2011-4.9.0) címő pályázatra.
Projekt megnevezése: Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai
felújítása.
A pályázat megvalósítási helyszíne: Barcsa János Általános Iskola
(4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám).
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 81.800.000,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége: 81.800.000,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 69.530.000,- Ft.
Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önrész összegét,
12.270.000,- Ft-ot az elkülönített lakásalap terhére biztosítja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
Önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. június 30.
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180/2011. (V. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” (KEOP–2011-4.9.0) címő pályázatra.
Projekt megnevezése: Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység
épületenergetikai felújítása.
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda
intézményegység (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.).
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 40.491.000,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége: 40.491.000,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege 34.417.350,- Ft.
Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önrész összegét, 6.073.650,- Ft-ot
az elkülönített lakásalap terhére biztosítja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
Önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. június 30.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Szólláth Tibor polgármester úr a szavazások után rövid tájékoztatót adott a többi
intézménnyel kapcsolatos esetleges pályázati lehetıségekrıl. A ROP pályázat a nyár
folyamán meghirdetésre kerül, így a Bocskai István Általános Iskola és a Dorogi utcai
Óvoda felújítása beadásra kerülhet. A nyár folyamán azok az óvodák, ahol még
gyerekeket várunk ısszel egy tisztasági meszelést és karbantartást kapnak, a korábbi
NOM épületébe a kollégiumi szobák kialakításra kerülnek. Az épület további
felújítására, nyílászáró-cseréjére a jövı évben a KEOP pályázat során kerülhet sor. Az
intézmény átadással kapcsolatos átalakítások a nyár folyamán megvalósulnak és
reméljük, hogy az új Bölcsıde átadásával a szeptemberi kezdés zavartalan lesz.
Elmondta még, hogy Tedejen az óvoda és a rendelı felújítása a nyár folyamán szintén
megvalósul. A Fürdı utcában és a Fürdı környékén jelentıs parkosítás valósul meg a
Horváth Kertészet közremőködésével a közmunkaprogram keretein belül. Megvalósul
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a szemét elszállítása is, valamint megépül a járda is. Megoldásra kerül a Keletifıcsatorna melletti üdülıtulajdonosok hulladék elszállítása is. A város belterületén
megvalósul a kuka kalodák elhelyezése. Bízik abban, hogy a jövı év folyamán
kialakul városszerte egy egységes, szép, rendezett, fás, virágos város és utcakép.
Elmondta még, hogy elindult a szociális földmunkaprogram, 27 helyre lett kihelyezve
vetımag. Bízik e kezdeményezés sikerében.
Dombi György képviselı úr megkérdezte, hogy a közterületen elhelyezett kukák
mosása, fertıtlenítése kinek a feladata.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy ez a lakók, a közös képviselı
feladata lenne a kuka kiürítése után, de sajnos ezt a tevékenységet nem végzik.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony rövid hozzászólásában elmondta, hogy
100-110 gyerek jelentkezett át a református óvodába. Most nagy munkával folyik a
tárgyi feltételek biztosítása, az óvoda mőködési engedélyének beszerzése.
Dr. Kiss Imre jegyzı úr elmondta, hogy a képviselı-testület a 2011. április 28-i
ülésen döntött az aljegyzıi pályázat kiírásáról. Sajnos azonban még a mai napon - két
hét távlatában - sem jelent meg a hivatalos értesítıben. Ez azt jelenti, hogy a 2011.
május havi ülésen a testület nem tud dönteni az álláshely 2011. június l. napjával való
betöltésérıl. Kérte, hogy a testület határozat hozatala nélkül vegye tudomásul a
tájékoztatást.
A képviselı-testület tagjai jelezték, hogy Dr. Kiss Imre jegyzı úr tájékoztatását
tudomásul vették.
Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a
testület tagjainak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
ülését de. 8,45 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

