JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március
24-én - szombaton - du. 14,00 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, Szabóné Marth Éva, Ötvös Attila, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József,
Tóth Imre képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Kovács Zsolt, Dr. Juhász
Endre alpolgármester, Dombi György, Török István, Oláh Miklós képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyzı, Borók Tamásné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Ezek után a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy a jelölést elfogadja.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 5 igen
szavazattal, 1 képviselı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a napirendi pont elfogadásáról.
A képviselı-testület a napirendi pont megtárgyalását 6 igen szavazattal (egyhangúlag)
- külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pont:
1.)

Elıterjesztés s Nánás Pro Cultura Nonprofit KFT. ügyvezetı igazgatójának
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Különfélék
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ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nánás Pro Cultura
Nonprofit KFT. ügyvezetı igazgatójának kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester 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 aszerint, hogy a kérelmezı
részére a mőszaki eszközállomány gyarapítására 2.500.000,- Ft önerı biztosítását
javasolja, az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

129/2012. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) technikai,
mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására
vonatkozó lehetıséget megismerve úgy határoz, hogy támogatási igényt
nyújt be a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához a helyi
önkormányzatok
könyvtári
és
közmővelıdési
érdekeltségnövelı
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 8. § (1) alapján a Nánás
Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) technikai,
mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.
A képviselı-testület a megjelölt feladaton belül:
- kültéri és beltéri színpadhoz tartozó színpadtechnikai, szcenikai eszközök,
hang és fénytechnikai berendezések és azok szükséges tartozékai
(hangfalak, monitor hangfalak, lámpatestek, izzók, színpadelemek és
tartozékai, speciális karakterisztikájú mikrofonok, fényvetık, állványok,
stb.);
- kültérre és beltérre egyaránt hasznosítható hang és képi rögzítésre
alkalmas eszközök, valamint - az intézmény számítástechnikai és mőszaki
eszköz- és szoftverállományának gyarapítását;
- színpadi ügyelıi pult kialakítását, függönyhúzás automatizálását kívánja
megvalósítani.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére önerıként 2.500.000,- forint összeget biztosít.
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A képviselı-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. március 25.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a
testület tagjainak és a megjelenteknek a jelenlétet a végzett munkát és a képviselıtestület rendkívüli ülését du. 14,20 órakor bezárta.
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Dr. Kiss Imre
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Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

