Száma: 9004-1/2012.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. április 18-án megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai

Határozat száma

Határozat tárgya
A testület az önkormányzat tulajdonában álló Hajdúnánási Holding
174/2012. (IV. 18.) Zrt. tul-ban álló HÉPSZOLG Kft. részére mőködési célú
támogatási kölcsönt nyújt.
175/2012. (IV. 18.) A testület a „Start Közmunkaprogram eszközbeszerzése” tárgyú
közbeszerzés ügyében hozott döntést.
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április
18-án - szerdán - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Kisterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Török István, Tóth Imre Buczkó József,
Oláh Miklós, Kovács Zsolt, Dombi György képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradt: Dr. Juhász Endre
alpolgármester
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Benkıné
Takács Mária a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetıje, dr. Molnár Anett
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még:
A 1.) napirendi pont Tóth Péter a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı
tárgyalásánál:
igazgatója
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, és az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 10 fı képviselı jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, illetve azok sorrendjével kapcsolatban megjegyzés,
észrevétel nem volt Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a napirendek
elfogadásáról.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 2 fı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a START Munkaprogramhoz szükséges eszközbeszerzésre
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a
mai rendkívüli ülésén megtárgyalta e napirendi pontot. Megkérdezte, hogy az
elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kiss Ágnes képviselı asszony elmondta, a Holding igazgatósága megtárgyalta a
Hépszolg Kft. kölcsönre vonatkozó kérelmét és támogató határozatot hoztak ezzel
kapcsolatban. A Holding Felügyelı Bizottsága megtárgyalta és elfogadta ezt a
határozatot, miután a Hépszolg Kft. ügyvezetıjétıl részletes felvilágosítást kaptak a
Kft. helyzetérıl. Azt is elmondta, hiányolja az elıterjesztés mellıl a kölcsönszerzıdés
tervezetét.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, egyetért a képviselı asszony
által elmondottakkal, a szerzıdés-tervezetnek valóban az elıterjesztés mellékletét
kellett volna képeznie. Ez a döntés most elkerülhetetlen, nem lehet hagyni, hogy a Kft.
csıdbe menjen, igaz ez a kölcsön az önkormányzatnak 500.000,- Ft kamatköltséget
jelent.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, a cégen segíteni kell, de módosítást javasol.
Nyújtsunk kölcsönt a Kft. részére, de ne kamatmentesen, hanem a kamatköltség
megtérítése mellett.
Török István képviselı úr arról beszélt, a kölcsönt támogatni kell. İk már a 2011-es
évben jelezték, hogy problémák lesznek, akkor kellett volna segítenie az
önkormányzatnak és akkor most nem lenne ilyen helyzetben a cég. A kölcsön
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visszafizetése miatt nem kell véleménye szerint aggódni, hiszen a múlt hónapban
elfogadott áremelések által a Kft. jelentıs bevételre fog szert tenni. Igaz ezekkel a
döntésekkel a lakosságra hárítják a költségek jelentıs részét.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, ı mindig is ellene volt a Kft. Holdingba történı
beszervezésének és véleménye szerint ennek közvetett hatása volt a cég helyzetére.
Támogatja a kérelmet, mert a pénzügyi kimutatásból látja annak a garanciáját, hogy
visszafizetik a kölcsönt. Azt is elmondta, ebben a formában kezelhetetlennek tartja a
Holding mőködését.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, el tudja fogadni a képviselı úr
véleményét, de ha nem lenne a Holding, akkor nem derült volna fény a Hépszolg Kft.
problémáira.
Török István képviselı úrnak elmondta, nem tartja helyesnek azt, hogy azt hangoztatja
támogatja a kölcsönt, de ugyanakkor szemrehányást is tesz amiatt, hogy az
önkormányzat elfogadta a Kft. által tett áremelési javaslatokat, amivel javítani tud a
helyzetén. Ha a cégen belül nem kerül sor strukturális átalakításra, akkor ez a cég
csıdbe fog menni. Ki kell dolgozni a megoldást a kinnlevıségek behajtására és meg
kell hozni népszerőtlen stratégiai döntéseket is.
Török István képviselı úr elmondta, ezek a problémák már korábban is jelen voltak
és ha az önkormányzat hamarabb segített volna, akkor ezekre az intézkedésekre nem
lenne most szükség. A kinnlevıség mértéke még ennél is nagyobb lenne, ha nem lett
volna leírva egy része. Tudja, a testületnek döntenie kell majd az ivóvíz és szennyvíz
szolgáltatással kapcsolatban, és ı szeretné, hogy ezeknek a kezelése a Hépszolg Kftnél maradjon.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, a kinnlevıséget nem leírni, beszedni
kell, csak ez jelent megoldást. Az önkormányzat folyamatosan segítette a Kft-t, hiszen
sorozatban meghozta a testület azokat a döntéseket, amelyeket a cég vezetése kért.
2006-ban a választások miatt nem történt áremelés, ami 10 milliós kárt okozott a
Hépszolg-nak. Változtatás, átalakítás kellett, ezért lett létrehozva a Holding, amely
véleménye szerint megoldást jelenthet.
A vízügyi szolgáltatások kezelése nem maradhat a Kft-nél, mert tiszta profilú ivóvíz és
szennyvíz társaságot kell létrehozni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el elıször Oláh Miklós képviselı úr módosító javaslatáról, azaz arról,
hogy a kölcsönt ne kamatmentesen, hanem a kamat megfizetése mellett nyújtsák.
A képviselı-testület Oláh Miklós képviselı úr módosító javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dombi György) mellett, 1 fı (Ötvös Attila) nem vett részt a
szavazásban, elfogadta.
Ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati javaslatáról, az elfogadott
módosítással.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

174/2012. (IV. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat
100 %-os tulajdonában álló Hajdúnánási Holding Zrt. 100 %-os tulajdonában
álló Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22. szám) számára 25.000.000,- Ft összegben mőködési célú támogatási
kölcsönt nyújt 2012. április 19-tól 2012. június 30-ig, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban meghatározott
közfeladatok ellátásához. A kölcsön kamata megegyezik az önkormányzat
folyószámla-hitelének kamatával.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kölcsön átutalásáról, valamint az
önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.)
Önkormányzati Rendeletnek a határozatban foglaltaknak megfelelı
módosításáról gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. április 19. - az átutalásra
2012. június 30. - a rendeletmódosításra
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a START
Munkaprogramhoz szükséges eszközbeszerzésre lefolytatott közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a közbeszerzési eljárás keretében
hiánypótlásra hívták fel az ajánlattevıket. Közülük csak egy cég jött el, aki azonban
nem tettek eleget a hiánypótlásra történı felhívásnak, így az eljárás érvénytelen volt,
tehát a testületnek eredménytelennek kell azt nyilvánítania.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, a beszerezni kívánt eszközök nélkül
tudják-e folytatni a munkát.
Szólláth Tibor polgármester úr a kérdésre válaszolva elmondta, az eszközök hiánya
jelenleg nem befolyásolja a munkavégzést.
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Mivel az elıterjesztéssel több kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el a közbeszerzési eljárás mindkét részének eredménytelenné
nyilvánításáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

175/2012. (IV. 18.) 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 134/2012. (III. 29.) számú
Képviselı-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben meghatározott „START
Közmunkaprogram eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
I.
1. A NYÍR-AGROCAR Bt. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.) I. részre vonatkozó
ajánlata Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az
ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmatlannak bizonyult, továbbá nem felelt
meg az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott
feltételeknek.
2. A NYÍR-AGROCAR Bt. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.) II. részre vonatkozó
ajánlata Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az
ajánlattevı a szerzıdés teljesítésére alkalmatlannak bizonyult, továbbá nem felelt
meg az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott
feltételeknek.
II.
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „START – árubeszerzés”
tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás I. részajánlatát a Kbt.
76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel ezen rész
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „START – árubeszerzés”
tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás II. részajánlatát a Kbt.
76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel ezen rész
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 2.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Mivel több napirendi pont nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e valakinek kérdése, felvetése.
Mivel több kérdés, felvetés nem volt, megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
ülését de. 8,40 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

