JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. december
2-án - pénteken - de. 9,30 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, Kovács Zsolt, Ötvös Attila, Dr. Kis
Ágnes, Buczkó József, Dombi György, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Tóth Imre és Török István
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé
dr. Csirke Erzsébet aljegyzı, Benkıné Takács Mária a Szociális Iroda és Városi
Gyámhivatal irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Jóna
Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselı-testület vegye fel megtárgyalásra a
napirendi pontjai közé harmadik napirendi pontként az „Elıterjesztés Hajdúnánás
város közigazgatási területén található egyes utcák földrajzi neveinek
megváltoztatásáról, valamint közterületek elnevezésérıl szóló 434/2011. (X. 27.)
számú Képviselı-testületi Határozat módosítására” c. napirendi pontot. Indoklásként
elmondta, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
a két közterület elnevezését nem tudja átvezeti a központi nyilvántartáson, ezért
szükséges a már meghozott határozatunk módosítása.
Megkérdezte, hogy a napirendi pont felvételével, illetve a kiadott napirendi pontok
megtárgyalásával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal, illetve az új napirendi pont felvételével és
megtárgyalásával kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a napirendi pontok megtárgyalásával és a harmadik napirendi pont
felvételével kapcsolatban tett módosító javaslatot 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés Hajdúnánás település közigazgatási területén meglévı közvilágítási
rendszer mőködtetésének ellátásához elektromos energia, továbbá Hajdúnánás
Városi Önkormányzat és intézményeinek villamos energia beszerzése kapcsán
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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2.)

Elıterjesztés a 291/2011. (VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés Hajdúnánás város közigazgatási területén található egyes utcák
földrajzi neveinek megváltoztatásáról, valamint közterületek elnevezésérıl szóló
434/2011. (X. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Különfélék

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr Buczkó József képviselıt javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Buczkó József képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 7 igen
szavazattal, 1 képviselı (Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
(Az ülésre Szabóné Marth Éva képviselı asszony megérkezett, így a testület 9 fıvel
folytatta tovább a munkáját.)

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás település
közigazgatási területén meglévı közvilágítási rendszer mőködtetésének ellátásához
elektromos energia, továbbá Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményeinek
villamos energia beszerzése kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérte Dr. Kis Ágnes képviselı asszonyt, hogy a
bíráló bizottság eredményérıl tájékoztassa a képviselı-testületet.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony ismertette a bíráló bizottság döntését.
(A bíráló bizottság 2011. december 1. napján készült jegyzıkönyve a jegyzıkönyv
mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy a mostani végleges árajánlat
a korábbi árakhoz képest hogyan viszonyul.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, hogy áremelkedésrıl nincs szó. Az
áremelkedés a szerzıdés megkötése után abból adódhat, hogy az ÁFA emelkedni fog,
de magához a kiindulási árhoz képest nincs növekedés a szerzıdés megkötése után.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának I. II. III. pontjairól külön-külön.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának II. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatának III. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:

503/2011. (XII. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a Bíráló Bizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 339/2011. (IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal
elfogadott közbeszerzési tervben elhatározott „Hajdúnánás település közigazgatási területén
meglévı közvilágítási rendszer mőködtetésének ellátásához elektromos energia továbbá
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és intézményeinek villamos energia beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1.

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) a
hiánypótlást megfelelıen teljesítette, így mindkét részre vonatkozó ajánlata érvényes,
ugyanis az ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmasnak minısül, az ajánlattal
kapcsolatban egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
A fentieket követıen a Bíráló Bizottság tagjai elvégezték a pontozást, mely a következı
eredményt hozta:
I. részajánlat
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Ajánlattevı neve
E.ON
A részszempontok
Az elbírálás
Energiaszolgáltató
Kft.
részszempontjai (adott súlyszámai (adott
esetben az
Értékelési
esetben alszempontjai
alszempontok
Értékelési pontszám és
is)
súlyszámai is)
pontszám
súlyszám
szorzata
1. Ajánlati ár (Ft/kWh)
90
100
9000
2. Fizetési határidı a
Kbt. 305. § (3) bekezdés
g) pontjában szereplı 15
10
100
900
napot
meghaladóan
(min. további 15 nap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
10000
összegei
ajánlattevınként:
II. részajánlat
Ajánlattevı neve
E.ON
A részszempontok
Az elbírálás
súlyszámai (adott Energiaszolgáltató Kft.
részszempontjai (adott
esetben az
Értékelési
esetben alszempontjai
alszempontok
Értékelési
pontszám
és
is)
súlyszámai is)
pontszám
súlyszám
szorzata
1. Ajánlati ár (Ft/kWh)
90
100
9000
2. Fizetési határidı a
Kbt. 305. § (3) bekezdés
g) pontjában szereplı 15
10
100
900
napot
meghaladóan
(min. további 15 nap)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
10000
összegei
ajánlattevınként:
2. Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
a hiánypótlást megfelelıen teljesítette, azonban végleges ajánlatot felkérése ellenére
sem nyújtott be. Az Ajánlat-kiírási dokumentáció I/2.6. pontja ezzel összefüggésben
kimondja, hogy amennyiben valamely ajánlattevı nem nyújt be végleges ajánlatot, az
ajánlatkérı ezt úgy tekinti, hogy visszavonta az alapajánlatát is, azaz az eljárást lezáró
döntés meghozatalakor nem veszi azt figyelembe.
3. A képviselı-testület a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 15.

504/2011. (XII. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a
Bíráló Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési
Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 339/2011. (IX. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal
elfogadott közbeszerzési tervben elhatározott „Hajdúnánás település
közigazgatási területén meglévı közvilágítási rendszer mőködtetésének
ellátásához elektromos energia továbbá Hajdúnánás Városi Önkormányzat
és intézményeinek villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé E.ON Energiaszolgáltató
Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. sz.) nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse,
valamint az eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 15.

505/2011. (XII. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás
település közigazgatási területén meglévı közvilágítási rendszer
mőködtetésének ellátásához elektromos energia, továbbá Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és intézményeinek villamos energia beszerzése kapcsán
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként elért beszerzési ár alapján
kötött szerzıdés szerint a villamos energia kiadás fedezetét a 2012. évi
költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés tervezésekor
gondoskodjon a kiadási elıirányzat tervezésérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. február 15.
Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 291/2011.
(VII. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor képviselı úr 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.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

506/2011. (XII. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 291/2011. (VII. 26.)
számú Képviselı-testületi Határozatot az alábbiak szerint módosítja:
A képviselı-testület hozzájárul a Környezet és Energia Operatív Program keretein belül az
Ivóvízminıség javítása konstrukció tárgyú felhívás, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-012
azonosítószámú, "Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Projekt” címő pályázathoz
Pályázó megnevezése: Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás
(4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4.)
A tervezett fejlesztés: A projekt célja az Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító
Önkormányzati Társuláshoz tartózó települések vízminıség-javító fejlesztéseinek
végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. Görbeháza
esetében a vas az ammónium és a mangán határértékének túllépését, Hajdúdorog esetében az
arzén és az ammónium határértékének túllépését, Hajdúnánás-Tedej esetében az arzén az
ammónium és a mangán határértékének túllépését szünteti meg a projekt.

A beruházás tervezett költségei/forrásösszetétele és a támogatás igénylés tervezett
ütemezése az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés
„ Észak-hajdúsági
Ivóvízminıség-javító
Projekt”
„ Észak-hajdúsági
Ivóvízminıség-javító

Összköltség
nettó (Ft)

Igényelt
támogatás nettó
(Ft)

Önerı
mértéke
nettó (Ft)

Pénzügyi
források
igényének
éve

1 920 000

1 684 554

235 446

2011.

325 489 780

285 575 649

39 914 131

2012.
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Projekt”
„ Észak-hajdúsági
Ivóvízminıség-javító
Projekt”
ÖSSZESEN:

146 659 366

128 674 835

17 984 531

2013.

474 069 146

415 935 038

58 134 108

-

Évenkénti és településenkénti támogatás ütemezés:
Megnevezés / Támogatás
igénylés benyújtásának éve
2011.
2012.
2013.
„ Észak-hajdúsági
Ivóvízminıség-javító
Projekt””
1 684 554 285 575 649 128 674 835
Hajdúdorog
934 574 162 425 720 71 871 587
Görbeháza
475 032 84 522 110 39 923 612
Hajdúnánás-Tedej
274 948 38 627 819 16 879 636
ÖSSZESEN:
1 684 554 285 575 649 128 674 835

Összesen (Ft)

415 935 038
235 231 881
124 920 754
55 782 403
415 935 038

Évenkénti és településenkénti önerı ütemezés:
Megnevezés / Támogatás
igénylés benyújtásának éve 2011.
2012.
„ Észak-hajdúsági
Ivóvízminıség-javító
Projekt””
235 446 39 914 131
Hajdúdorog
130 623 22 701 801
Görbeháza
66 394 11 813 425
Hajdúnánás-Tedej
38 429 5 398 905
ÖSSZESEN:
235 446 39 914 131

2013.

Összesen (Ft)

17 984 531
10 045 295
5 580 015
2 359 221
17 984 531

58 134 108
32 877 719
17 459 834
7 796 555
58 134 108

Az EU Önerı Alapból maximálisan igényelhetı támogatás összege: 58.134.108 Ft.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósításhoz szükséges önerı
összegét, összesen 7.796.555,- Ft-ot az önkormányzat 2011., 2012., 2013. évi költségvetésébe
betervezi és jóváhagyja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az EU Önerı Alap támogatás
igénybevételéhez a határozat benyújtásáról gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2011. december 2.

Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
város közigazgatási területén található egyes utcák földrajzi neveinek
megváltoztatásáról, valamint közterületek elnevezésérıl szóló 434/2011. (X. 27.)
számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor képviselı úr 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.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

507/2011. (XII. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés
h.) pontjában, valamint a közterületek elnevezésérıl, valamint a mővészeti
alkotások közterületeken való elhelyezésének szabályairól szóló többször
módosított 9/2005. Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt
hatáskörében eljárva a Hajdúnánás közigazgatási területén található egyes utcák
földrajzi neveinek megváltoztatásáról hozott 434/2011. (X. 27.) számú
Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1. A határozatban „1979 hrsz-ú Névtelen utca (Tiszavasvári útból nyílik)”
szövegrész helyébe „1979 hrsz-ú Tiszavasvári út 15/a. házszámtól 21/b.
házszámig, és Kossuth utca 46/b. házszámtól Kossuth utca 50.
házszámig” szövegrész lép,
2. A határozatban „4915 hrsz-ú Bocskai köz (BM lakásoknál)” szövegrész
helyébe „4915 hrsz-ú, Bocskai utca 25/A.” szövegrész lép.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosító határozatot küldje meg a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (1094
Budapest, IX. ker. Balázs Béla u. 35. szám) címnyilvántartása részére a változás
átvezetése végett.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal
Buczkó József
jegyzıkönyv-hitelesítı
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A határozat meghozatala után Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a
jelenlevıket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ez évben is sor kerül karácsony elıtt az
arra rászorulóknak - a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével - ebéd
kiosztására, mely halászlé és túrós csusza lesz.
Elmondta még, hogy 2011. december 10-én du. 18,00 órától kerül sor a város napi
ünnepi testületi ülésre, amely után a város asztala ismét megterítésre kerül, ahova
szeretettel várja a város lakosságát.
Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
ülését de. 9,50 órakor bezárta.
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