JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június
19-én - kedden - 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 Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva,
Ötvös Attila, Oláh Miklós képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Dr. Kis Ágnes, Buczkó
József, Dombi György, Tóth Imre és Török István képviselők
A Polgármesteri Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetője Benkőné Takács Mária a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal
irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezető, Jenei Magdolna
önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintéző, Jóna Imréné titkárnő-szervezési
ügyintéző, Szerepi Zsanett a Polgármesteri Hivatalban gyakorlatát töltő hallgató, dr.
Molnár Anett jegyzőkönyvvezető, Tóth Csaba informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta majd a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony Ötvös Attila képviselőt javasolta
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
(A teremben lévő Ötvös Attila képviselő jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 5 igen
szavazattal és 1 tartózkodással (Ötvös Attila) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal
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 6 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés a „Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai felújítása”
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Előterjesztés a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a
magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas
munkahelyek című, TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú pályázati felhívásra történő
pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a DARHAL Kft. ügyvezetőjének Daróczi Zoltán 4080 Hajdúnánás
Petőfi u. 33. szám kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Különfélék

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a „Barcsa János
Általános Iskola épületenergetikai felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője
ismertette az előterjesztés tartalmát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, örül annak, hogy egy hajdúnánási
vállalkozó nyerte a közbeszerzést. Azt kérdezte, mi a garancia arra, hogy az
alvállalkozók, akiket igénybe vesz, szintén hajdúnánásiak lesznek.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, erre nincs biztosíték és ezt
nem is kérhetik a vállalkozótól, esetleg a figyelmét hívhatják fel, hogy amennyiben
lehetőség van rá, hajdúnánási alvállalkozókat vegyen igénybe.
Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője
tájékoztatásként elmondta, a kivitelezés kezdő időpontja csúszik, várhatóan július 2-án
kezdik meg a munkát, a befejezés időpontja azonban nem változik.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
247/2012. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
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 tervében
meghatározott „Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza
meg:
1. A NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69.) 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 képviselő-testület a „Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. június 25.
A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
248/2012. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Barcsa János Általános
Iskola épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését,
mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a NYAK-ÉP Kft-t (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69.) nyilvánítja 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. június 25.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Társadalmi
Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő
munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek című, TÁMOP-2.4.5-12/7
kódszámú pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásának támogatására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr azt kérdezte, miért van szükség a pályázatra. Esetleg
átalakítást, átszervezést tervez-e polgármester úr, illetve jegyző úr vagy csak van egy
ilyen lehetőség, amit ki akarunk használni.
Dr. Kiss Imre jegyző válaszában elmondta, egyrészt az átszervezés elkerülhetetlen
Hajdúnánás járásközponttá történő átalakulása miatt, amit ez a pályázati lehetőség
megkönnyítene. Másrészt munkáltatóként a pályázat általános céljai között talált
számos olyan elemet, amit a Polgármesteri Hivatalban bevezethetőnek tart, ezt jelezte
polgármester úrnak, aki egyetértett vele, ezért kéri most a képviselő-testület
hozzájárulását a pályázat benyújtásához.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
249/2012. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot nyújtson be a Társadalmi
Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő
munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas munkahelyek című, TÁMOP-2.4.5-12/7
kódszámú pályázati felhívásra.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt nyertes pályázat esetén a támogatási
szerződés aláírására, valamint felkéri, hogy a pályázat lebonyolításához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Kiss Imre jegyző
Határidő: 2012. június 29. – a pályázat benyújtására
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a DARHAL Kft.
ügyvezetőjének Daróczi Zoltán 4080 Hajdúnánás Petőfi u. 33. szám kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
250/2012. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 30.)
Önkormányzati Rendelettel módosított 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
16. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező,
0527 hrsz-ú 6292 m2 nagyságú „kivett árok” megnevezésű ingatlanra vonatkozó,
8399-2/2009. számú haszonbérleti szerződés időtartamát - amely Hajdúnánás
Városi Önkormányzat és a DARHAL Kft. között jött létre - 2020. december
31. napjáig meghosszabbítja, valamint a bérleti díjat évente az infláció mértékével
növeli.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a DARHAL Kft.
ügyvezetőjét értesítse, valamint a haszonbérleti szerződés módosításáról
gondoskodjon, melynek aláírására felhatalmazza.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. július 05. - a haszonbérleti szerződés módosítására

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
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 képviselő-testület rendkívüli
nyilvános ülését 15 óra 20 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

