JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május
16-án - szerdán - du. 15,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli ülésének helye: a Polgármesteri Hivatal Kisterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Dr. Kis Ágnes, Buczkó
József, Szabóné Marth Éva, Dombi György, Tóth Imre képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Oláh Miklós és Török
István képviselők
A Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyző, Benkőné Takács Mária a Szociális Iroda és Városi
Gyámhivatal irodavezetője, dr. Molnár Anett jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila
informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta majd a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Tóth Imre képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselő-testület Tóth Imre képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 6 igen
szavazattal, 2 fő (Kovács Zsolt, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
(Ötvös Attila képviselő úr megérkezett, így a testület 9 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban
szereplő 4. napirendet utolsóként, zárt ülésen tárgyalja meg.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés a KEOP-4.9.0/11-2011-0192
kapcsolódóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

jelű

nyertes

pályázathoz

2.)

Előterjesztés a 210/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a START Munkaprogramhoz szükséges eszközbeszerzésre
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés Nagy Miklós 4080 Hajdúnánás, Tar Kálmán u. 1/A. szám alatti
lakos kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés a TIGÁZ Zrt tulajdonában lévő, hajdúnánási 3700/3 hrsz-ú,
2427 m2 nagyságú telek megvásárlására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Különfélék

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a KEOP-4.9.0/11-20110192 jelű nyertes pályázathoz kapcsolódóan
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a testület tagjait, hogy az
önkormányzatnak újabb nyertes pályázata van, az ÉÁOP-3.1.2/A-11-2012-0022 jelű,
„Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” című pályázat, amely keretében több mint
220 millió forint támogatási összeget ítéltek meg részükre.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
216/2012. (V. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 179/2011. (V. 13.) számú
Képviselő-testületi Határozata alapján beadott, az „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” (KEOP–4.9.0/11-2011-0192)
című pályázat támogatási döntéséről szóló tájékoztatót megismerte.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” című, KEOP-4.9.0/11-2011-0192 jelű nyertes pályázat
támogatási szerződésének aláírására, valamint felkéri, hogy a pályázat
lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. június 30.
- támogatási szerződésének aláírására
folyamatos
- szükséges intézkedések megtételére

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 210/2012.
(V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
217/2012. (V. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 210/2012. (V. 04.) számú
Képviselő-testületi Határozatát akként módosítja, hogy az önkormányzat és
intézményei 2012. október 1. és 2014. július 1. közötti időszakra vonatkozó
földgázbeszerzésének a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján
történő 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 követően 21 hónap alatt havi egyenlő
részletekben fizeti meg.
A képviselő-testület a megbízási díjból 322 eFt-ot az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosít, 446 eFt-nak a 2013. évi, 223 eFt-nak a
2014. évi költségvetésben való tervezésére kötelezettséget vállal.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a mellékelt megbízási szerződés aláírására.
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Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30. - a közbeszerzési eljárás lefolytatására,
valamint az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet módosítására
2013. január 31.
- a 2013. évi költségvetésben való
tervezésre
2014. január 31.
- a 2014. évi költségvetésben való tervezésre

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a START
Munkaprogramhoz szükséges eszközbeszerzésre lefolytatott közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a májusi rendes képviselő-testületi ülésre
beszámoló készül a START Munkaprogram mind a négy projektjéről, az elvégzett és a
folyamatban lévő munkákról, az eszközbeszerzésekről, valamint jelen lesz a program
vezetője, aki választ adhat az esetlegesen felmerülő kérdésekre.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 9 igen
szavazattal (egyhangúlag), II. pontját 8 igen szavazattal, 1 fő (Kovács Zsolt) nem vett
részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
218/2012. (V. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
I.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-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 Képviselő-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben
meghatározott
„START
Közmunkaprogram
eszközbeszerzése”
tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza
meg:
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1. A NYÍR-AGROCAR Bt. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.) az I. részre
vonatkozó, ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást
megfelelően teljesítette, így a szerződésteljesítésére alkalmasnak bizonyult, és
az ajánlattal egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
2. A NYÍR-AGROCAR Bt-nek (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.) a II. részre
vonatkozó, ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást
megfelelően teljesítette, így a szerződés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, s
az ajánlattal egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
3. A Képviselő-testület a „START – árubeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás
I. részét eredményessé nyilvánítja.
4. A Képviselő-testület a „START – árubeszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás
II. részét eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 25.
II.
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„START
Közmunkaprogram eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. része nyertesévé a NYÍR-AGROCAR
Bt-t (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.), tekintettel arra, hogy egyedüli
érvényes ajánlatot benyújtóként a nevükhöz fűződik az összességében
legelőnyösebb ajánlat.
2. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás II. része nyertesévé a NYÍRAGROCAR Bt-t (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.), tekintettel arra, hogy
egyedüli érvényes ajánlatot benyújtóként a nevükhöz fűződik az
összességében legelőnyösebb ajánlat.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint az
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés Nagy Miklós
4080 Hajdúnánás, Tar Kálmán u. 1/A. szám alatti lakos kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal, 1 fő
(Kovács Zsolt) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
219/2012. (V. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Miklós Hajdúnánás, Tar
Kálmán u. 1/A. szám alatti lakos kérelméhez készült előterjesztést megismerve - az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, módosított
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján hozzájárul a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztályánál
folyamatban lévő IX-T-002/461-4/2012. ügyiratszámú Hajdúnánás, Tar Kálmán u. 1/A.
szám alatti motel és csárda parkoló és út építési engedélyezési eljáráshoz, a Hajdúnánás,
Tar Kálmán u. 1643/2. hrsz-ú ingatlan közúti megközelítéséhez az önkormányzat
tulajdonát képező, hajdúnánási 1639. hrsz-ú „kivett árok” művelési ágú, 1700 m2 területű,
forgalomképtelen ingatlanon és az önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási,
1638. hrsz-ú, „kivett közpark” művelési ágú, 2925 m2 területű, forgalomképtelen
ingatlanon keresztül, és a megközelítéshez szükséges közlekedési létesítmény és az 5 db
parkoló kialakításához – Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. által készített, 38/2011
tervszámú közlekedési terv alapján – a tulajdonosi hozzájárulását az alábbi előírások
betartása mellett adja meg:
-

A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését.
A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
A kérelmezőnek saját költségén kell kiépíteni a közlekedési
létesítményeket.
A közlekedési létesítmény és a parkolók is az Önkormányzat
tulajdonában maradnak, az igénybevevő sem tulajdonjogot, sem
kizárólagos használati jogot nem szerezhet felettük.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az Nagy Miklós 4080
Hajdúnánás, Tar Kálmán u. 1/A. szám alatti lakost értesítse és gondoskodjon az ÖR 5. §
(1)-(3) bekezdései alapján a szerződés megkötéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 30. illetve folyamatos

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselő úr tájékozta a testületet, hogy a Bűnmegelőzési Tanács egy
3 napos rendezvényt szervez, amelyre a meghívó mindenki asztalán ott fekszik és sok
szeretettel várja őket és az érdeklődőket is.
Ötvös Attila képviselő úr azt a problémát jelezte, hogy Hajdúnánáson hiába van
kihelyezett NAV ügyfélfogadás, nem áll rendelkezésükre olyan nyomtató, amellyel
csekket tudnának nyomtatni, tehát az emberek nem tudják elintézni az ügyeiket
helyben, át kell utazniuk Hajdúböszörménybe. Kéri, hogy az önkormányzat segítsen
megoldani ezt a problémát.
Dr. Kiss Imre jegyző tájékoztatta a képviselő urat, hogy a NAV munkatársai részére
biztosítottak egy lézernyomtatót, ők nem jelezték ennek alkalmatlanságát vagy egyéb
igényt, de a jövő heti ügyfélfogadáskor rákérdeznek majd erre a problémára.
Kovács Zsolt képviselő úr elmondta, megkeresték őt a Hunyadi utca 6-8. szám alatti
lakók, a vízfogyasztással kapcsolatban. Többéves vitájuk van a Hépszolg Kft-vel, a
cég ugyanis kiszámlázott nekik egy 7800 m3-re vonatkozó számlát. Maga a Kft. is
leírja levelében, hogy hihetetlenül magas ez a fogyasztás 60 lakás vonatkozásában, de
a mérőberendezés szerint valósak az adatok. Felmerült az a lehetőség, hogy az ő
órájukról megy a Köztársaság téri üzletek vízfogyasztásának mérése is és kérik az
önkormányzat segítségét ahhoz, hogy felderítsék mi lehet a gond.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a Hépszolg Kft. a Holding tulajdonában
van, így a velük felmerülő problémákat a Holding felé kellene jelezni, de
természetesen az önkormányzat is megpróbál segíteni amennyiben módjában áll.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony az Ötvös Attila képviselő úr által
elmondottakra reagált. Elmondta, hogy szerinte a NAV munkatársai a csekken történő
befizetés helyett, internetes átutalással kiküszöbölhetnék ezt a hiányosságot.
Buczkó József képviselő úr arról beszélt, hogy az emberektől felé is sok panasz
érkezik a Hépszolg Kft-re és ezt valahogy meg kellene oldani.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arra kérte a testület tagjait, hogy a
szoborfelújításra vonatkozó adománygyűjtéssel kapcsolatban járjanak jó példával a
város polgárai előtt és ők is járuljanak hozzá a költségekhez, még ha szerény összeggel
is.
Tóth Imre képviselő úr azt kérdezte, hogy a fakitermeléssel kapcsolatosan nem
készülhetne-e egy beszámoló, mert rengeteg érdekes dolgot lehet hallani erről a
városban, és tisztázni kellene ezeket a kérdéseket.
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Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, mivel ezt a START
Munkaprogram keretében végezték és erről beszámoló készül, sőt itt lesz a program
vezetője is, a képviselő úr a rendes testületi ülésen minden ezzel kapcsolatos kérdésére
választ kaphat.
Megköszönte a testület tagjainak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselőtestület rendkívüli nyilvános ülését 15 óra 25 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

