Száma: 9972-1/2012.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. május 4-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai

Határozat száma
Határozat tárgya
209/2012. (V. 04.) A testület a „Bocskai Korona” utalvány címleteit és grafikáit hagyta
jóvá.
210/2012. (V. 04.) A testület megbízást adott földgázbeszerzés közbeszerzésére.
211/2012. (V. 04.) A testület a 2012. évi közbeszerzési tervet elfogadta.
212/2012. (V. 04.) A testület 2012. évben nyári gyermekétkeztetés támogatására
pályázat benyújtásáról döntött.
213/2012. (V. 04.) A testület pályázat benyújtásáról döntött (TÁMOP bőnmegelızés)
214/2012. (V. 04.) A testület a tulajdonát képezı szántó területébıl pályázat útján
hasznosításra meghirdet.

Kód
Z1
D5
D5
K6
A15
D7
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 4-én
- 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 Kisterme
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 rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol maradt: Tóth Imre képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Kiss György
a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Benkıné Takács Mária a Szociális Iroda és
Városi Gyámhivatal irodavezetıje, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és szociális
intézményi ügyintézı, Füz Péterné vagyonkezelési és hasznosítási ügyintézı, dr.
Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding
Zrt. Igazgatósági tagja

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta majd a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Dombi György képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Dombi György képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Dombi György képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
(Török István képviselı úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban
szereplı napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg még egy napirendi pontot,
amely a következı:
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-

„Elıterjesztés a 0632 és 0638 hrsz-ú ingatlanok további hasznosítására”

A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után, a zárt ülés elıtt
javasolta megtárgyalni.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
megjegyzés, észrevétel.
Török István képviselı úr arról beszélt, támogatja az új napirendi pont felvételét és
szerinte ezen ingatlanok esetében a csere lenne az ideális megoldás.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pont felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban több megjegyzés, észrevétel nem
volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás városában bevezetésre kerülı „Bocskai Korona”
utalvány címleteinek jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzat és intézményei földgázbeszerzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a 2012. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program – A bőnmegelızés
szempontjából kiemelten fontos, bőnelkövetı vagy bőnelkövetés szempontjából
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése, TÁMOP-5.6.1.B-12/2
kódszámú pályázati felhívásra történı pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a 0632 és 0638 hrsz-ú ingatlanok további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakás
szociális jelleggel történı bérbeadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Különfélék
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(Oláh Miklós képviselı úr távozott az ülésrıl, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás városában
bevezetésre kerülı „Bocskai Korona” utalvány címleteinek jóváhagyására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának tagja,
mint a „Bocskai Korona” kibocsátásához szükséges feladatok elvégzésével megbízott
gazdasági társaság képviselıje, ismertette az elıterjesztés tartalmát.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, most a korona formavilágát kell
jóváhagyni ahhoz, hogy tovább lehessen haladni a kibocsátáshoz szükséges
munkálatokkal.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának tagja
arról beszélt, kérés volt, hogy a koronát ne zárják be a városba, ezért nem csak
Hajdúnánásra jellemzı motívumok jelennek meg a címleteken.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, még egy nagy feladat van hátra, az
elfogadóhelyekre vonatkozó feltételrendszer kidolgozása.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, lehet-e valamit tudni a grafikus
személyérıl és nem kell-e feltüntetni a nevét a címleteken.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának tagja
válaszában elmondta, olyan megállapodást kötöttek, amely alapján nem kell feltüntetni
a grafikus nevét. Azt lehet róla elmondani, hogy az MNB-nek is dolgozott, de
amennyiben a testületi tagok kérik, szívesen eljuttatja részükre az önéletrajzát.
Buczkó József képviselı úr elmondta, ez a verzió jobban tetszik neki, mint az elsı, de
szakmabeliként néhány módosítást javasol:
- A 20.000-es címleten a címlapon Bocskai ábrázolásánál jobban kellene
fókuszálni az arcára és lefelé halványítani, mert így úgy tőnik, mintha a kép
elıtt lenne és nem rajta. A címlet hátoldalán pedig a szöveg a következı legyen:
„Bocskai István török szultántól kapott aranykoronája és jogara.”
- A 10.000-es címleten a gyalogos hajdú felirat alá kerüljön az alábbi
megjegyzés: „a XVI. századi metszet után.”
- Az 5.000-es címleten legyen pontosítás a templom ábrázolásának idıpontjára:
Az „1870 körüli” helyett „1860. évi ábrázolás” kerüljön.
- A 2.000-es címletnél a szöveg nem helyes: daru helyett darvak szerepeljen.
- Az 500-as címlet hátulján szintén a tónuson kellene változtatni, annak
érdekében, hogy a mangalicák „rajta” legyenek a képen és ne elıtte.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, a magyar papírpénzre mindig az
volt jellemzı, hogy elıl egy történelmi szempontból jelentıs emberi alakot ábrázolt és
azt kérdezte, nem megoldható-e ez a korona címletein is.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának tagja
elmondta, át lehet még terveztetni a grafikákat, ez azonban idıbeli csúszást jelent a
kibocsátásra vonatkozóan.
Buczkó József képviselı úr arról beszélt, érti alpolgármester úr észrevételét, de mivel
a korona grafikája Bocskai személye köré épül, így szerinte megfelelıek az ábrák.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, mivel ez az utalvány gyerekek és turisták
kezébe is kerül, szerinte megfelelıek a grafikák ebben a formában.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a hamisítás elkerülése érdekében több
védelmi „eszköz” is szerepelni fog a címleteken, mint például a dombornyomásos
arany matrica. Amennyiben alpolgármester úr kéri, úgy külön szavazást rendel el a
címletek grafikájáról.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, nem kér külön szavazást a
címletekrıl.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának tagja
arról beszélt, a címletek jóváhagyásán kívül, még több kérdésben szükség van a
testület elvi támogatására. Az egyik ilyen kérdés az utalvány lejártának idıpontja,
amire a kezelhetıség miatt van szükség. İ 3 év érvényességi idıt javasol, azaz a
lejárat idıpontja 2016. december 31. legyen. A másik kérdés a regisztrációs díj, amely
alól mentességet kívánnak adni az elfogadóhelyek számára. Az elfogadóhely esetén a
váltási jutalék is kérdéses. Arra gondoltak, a váltási jutalék fizetése sávos rendszerben
történjen az elfogadóhelyek számára, az alapján, hogy ık milyen kedvezményeket
biztosítanak a fogyasztók számára.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a lejárat dátumának 2015. december 31-ét
javasolja és kéri, hogy ennek jelölése látványosabb legyen, akár az idıpont
megvastagítása által.
Török István képviselı úr szerint hosszabb kifutási idı kell és megfelelınek tartja az
eredeti javaslatot, azaz a 2016. december 31-et.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, a lejárat tekintetében nem lehetne-e
valamiféle gesztust tenni a fogyasztókkal szemben, például annak lejártát követıen
egy hónapig még elfogadják.
Dr. Horváth Tibor Gergely a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának tagja
válaszában elmondta, ez majd az elfogadóhelyeken múlik, de a kezelhetıség
érdekében nem tanácsos elfogadni az utalványt, ha már nem érvényes.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az elhangzott kérdésekrıl részszavazások
lesznek és a végén szavaznak az elıterjesztés határozati javaslatáról.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a Buczkó József képviselı úr által a grafikára vonatkozó
módosító javaslatokat 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Holding Zrt. azon szándékát, hogy azon
vállalkozások vonatkozásában eltekintsen a regisztrációs díj megfizetésétıl, akik
3 hónapon belül csatlakoznak az elfogadóhelyekhez 8 igen szavazattal (egyhangúlag)
elfogadta.
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta
tovább a munkát.)
A képviselı-testület azt a javaslatot, hogy a „Bocskai Korona” lejártának idıpontja
2016. december 31-e legyen, 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület a Hajdúnánási Holding Zrt. azon szándékát, hogy a váltási jutalék
fizetése sávos rendszerben történjen, az elfogadóhelyek fogyasztóknak nyújtott
kedvezményei alapján 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát az elhangzott módosításokkal
9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
209/2012. (V. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Holding
Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22. szám), mint az 508/2011. (XII. 16.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján a „Bocskai Korona” utalvány
kibocsátásához szükséges feladatok elvégzésével megbízott gazdasági társaság
javaslatára az utalvány címleteit és grafikáit a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A képviselı-testület támogatja a Hajdúnánás Holding Zrt. szándékát, amely
értelmében a Holding Zrt. azon vállalkozások vonatkozásában eltekintsen a
regisztrációs díj megfizetésétıl, amelyek a kibocsátást követı 3 hónapon belül
szerzıdést kötnek a „Bocskai Korona” utalvány elfogadására.
3. A képviselı-testület a „Bocskai Korona” utalvány lejártának idıpontját 2016.
december 31-ben javasolja megjelölni.
4. A képviselı-testület támogatja a Hajdúnánás Holding Zrt. azon szándékát, hogy
a „Bocskai Korona” utalvány elfogadóhelyi visszaváltási jutalékának
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meghatározása sávos rendszerben történjen, amelynek alapját az általuk a
fogyasztók részére biztosított kedvezmények mértéke képezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 15.
Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az önkormányzat
és intézményei földgázbeszerzésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Ötvös Attila képviselı úr távozott az ülésrıl, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı módosítást javasolt a közbeszerzési tervben az alábbiak szerint:
Változás a közbeszerzési terv földgáz energia beszerzés során:
- Irányadó eljárásrend: közösségi
- Tervezett eljárási típus: nyílt; Kbt. 83. § (1) bekezdés
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
210/2012. (V. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei
2012. július 1. és 2013. július 1. közötti idıszakra vonatkozó földgázbeszerzésének a
közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján történı lebonyolításával
megbízza a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (1138 Budapest, Meder u. 8.,
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41), 780 eFt + ÁFA megbízási díj
ellenében. Az önkormányzat a megbízási díjat a közbeszerzési eljárás lefolytatását
követıen egy év alatt havi egyenlı részletekben fizeti meg.
A képviselı-testület a megbízási díjból 601 eFt-ot az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja, 390 eFt-nak a 2013. évi költségvetésben való
tervezésére kötelezettséget vállal.
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Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a mellékelt megbízási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. június 30.
- a közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az
önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
4/2012.
(II.
15.)
Önkormányzati
Rendelet
módosítására
2013. január 31.
- a 2013. évi költségvetésben való tervezésre

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
211/2012. (V. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 134/2012. (III. 29.) számú
Képviselı-testületi Határozattal – a közbeszerzésrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény
33. §-ában foglaltakra figyelemmel – elfogadott Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2012. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglaltak
szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv városi honlapon
történı megjelenésérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 10.

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

CPV kód

Támogatásból
Az eljárás
megvalósuló
Tervezett
Irányadó
megindításának közbeszerzés esetén
eljárási
eljárásrend
tervezett
a pályázat
típus
megnevezése (adott
idıpontja
esetben)

I. Árubeszerzés
Hajdúnánás
település
közigazgatási
területén meglévı
közvilágítási
09.30.00.00rendszer
2
mőködtetésének
ellátásához
elektromos energia
továbbá

nemzeti

nyílt [Kbt.
121. § (1)
2012. augusztus
bekezdés b)
pont]
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Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és
intézményeinek
villamos energia
beszerzése

Start
közmunka
16.70.00.00program
2
eszközbeszerzése

nemzeti

Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és
09.12.30.00intézményei
közösségi
7
számára
földgáz
energia beszerzése
II. Építési
beruházás
Hajdúnánás, Fürdı
utca 16. szám
(hrsz.: 5384) alatti
ingatlanon
45.26.27.00Sporttelep épület
8
felújítási munkáira
vonatkozó
kiegészítı építési
beruházás
Barcsa
János
Általános
Iskola
épületenergetikai
felújítása
(főtési 45.26.27.00energiaigény
8
kielégítése
megújuló
energiaforrásból)
Villamos energia
igény kielégítése
napelemes
rendszer
45.31.00.00telepítésével
3
önkormányzati
tulajdonú
épületeken

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[122. § (7)
bekezdés a)
pont]

2012. március

nyílt [Kbt.
83. § (1)
bekezdés]

2012. május

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[Kbt. 121. §
(1)
bekezdés b)
pontjára
tekintettel a
Kbt. 94. §
(3)
bekezdés a)
pont]

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[122. § (7)
bekezdés a)
pont]

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[122. § (7)
bekezdés a)
pont]

közfoglalkoztatáshoz
nyújtható
támogatásokról szóló
375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet
alapján nyertes
pályázat alapján

2012. március

7/2011. (III. 9.) BM
rendelet szerinti
„Iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúrafejlesztés,
felújítására”

2012. május

KEOP-4.9.0/11-20110192 nyertes pályázat
alapján

2012.április

Környezet és Energia
Operatív
Program
KEOP
4.2.0/A
pályázathoz feltételes
közbeszerzés
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III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési
koncesszió
–
V. Szolgáltatási
koncesszió
–

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2012. évi
szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
212/2012. (V. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a települési
önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2012. évben
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes
szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18) NEFMI rendeletére – 393 rászoruló gyermek
nyári étkeztetésének támogatására pályázat benyújtását határozza el.
A képviselı-testület a vissza nem térítendı támogatás terhére, az önkormányzat a
gyermekek részére megszervezi 44 napon keresztüli napi egyszeri melegétkezést,
továbbá elızetes szülıi igény alapján az étkeztetés idejére a gyermekek számára
felügyeletet biztosít.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidıre történı benyújtására, valamint a
szociális nyári étkeztetés és a nappali felügyelet megszervezésének elıkészítésére.
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Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 10. a pályázat benyújtására
2012. június 15. a szociális nyári étkeztetés és a nappali
felügyelet elıkészítésére.

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Társadalmi
Megújulás Operatív Program – A bőnmegelızés szempontjából kiemelten fontos,
bőnelkövetı vagy bőnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és
fiatalkorúak segítése, TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódszámú pályázati felhívásra történı
pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr elmondta, a Bőnmegelızési Tanács elnökeként
megkeresték a stratégiai fejlesztı központtól a pályázattal kapcsolatban, amely
100%-ban támogatott. Több egyeztetést is folytattak és egyetlen kérdés maradt még
nyitott, az együttmőködı partnerek listája. Nyertes pályázat esetén szeretnének
kialakítani egy közösségi színteret a bőnmegelızéssel kapcsolatosan, amire jelenleg
keresik a megfelelı ingatlant.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
213/2012. (V. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani
a Társadalmi Megújulás Operatív Program – A bőnmegelızés szempontjából
kiemelten fontos, bőnelkövetı vagy bőnelkövetés szempontjából veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúak segítése címő, TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódszámú pályázati
felhívásra.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásához
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 18. – a pályázat benyújtására

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
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ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 0632 és 0638
hrsz-ú ingatlanok további hasznosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr elmondta, ı maximálisan támogatja az elıterjesztést,
azonban hiányolja a terület aranykorona értékének feltüntetését és kéri, hogy
legközelebb ez is legyen megjelölve.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
214/2012. (V. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, módosított 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 10. § (1) és (4) bekezdései alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezı, 0638 hrsz-ú 21.3744 ha nagyságú szántóból
875/43286 tulajdoni hányadot (4320 m2), valamint a 0632 hrsz-ú 6.5790 ha
nagyságú szántóból 875/12566 tulajdoni hányadot (4581 m2) pályázat útján, 5 éves
idıtartamra hasznosításra meghirdeti a következı feltételekkel:
a megajánlható minimum bérleti díj 4,- Ft + ÁFA/m2/év,
a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével emelkedik,
a két terület csak egyben pályázható,
a bérleti jogviszony a szerzıdéskötést követı hónap elsı napjától
kezdıdik,
- a földhasználatot a haszonbérlı a Földhivatalnál bejelenti
- a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a
területegységek esetleges, szükség szerinti kimérettetésének költsége az
önkormányzatot anyagilag nem terheli, azt a bérlı saját költségén
elvégeztetheti.
-

A pályázati felhívást a város honlapján kell közzétenni. A pályázat megjelenési
idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat lebonyolításáról gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a bérleti szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. május 13. – a pályázat kiírására
2012. július 15. – a haszonbérleti szerzıdés megkötése

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
nyilvános ülését 9 óra 25 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dombi György
jegyzıkönyv-hitelesítı

