Száma: 15998-1/2012.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2012. augusztus 28-án megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott
határozatai
Határozat száma
Határozat tárgya
326/2012. (VIII. 28.) A testület úgy határozott, hgy az I. világháborús emlékmővet
felújítja 9 mó Ft összköltséggel.
327/2012. (VIII. 28.) A testület az általános tartalék elıírányzatának emelését határozata
el.
328/2012. (VIII. 28.) A testület a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat SzMSz-t és
Szakmai programját elfogadta.
329/2012. (VIII. 28.) A testület intézményvezetıi feladatok ellátására pályázatot írt ki
(Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde)
330/2012. (VIII. 28.) A testület szakértıi bizottság felállításáról döntött a beérkezendı
pályázatok elbírálására.
331/2012. (VIII. 28.) A testület döntést hozott a földgáz energia beszerzés tárgyú
közbeszerzési eljárásban.
332/2012. (VIII. 28.) A testület döntést hozott a földgáz energia beszerzés tárgyú
közbeszerzési eljárásban.
333/2012. (VIII. 28.) A testület földgázszolgáltatásra szerzıdéskötésre hívta fel az
intézmények vezetıie.
334/2012. (VIII. 28.) A testület kardiológiai szakrendelés beintításáról döntött.
335/2012. (VIII. 28.) A testület a SALUS ET SANITAS Eü. Bt-vel a vállalkozási
szerzıdés felbontásáról döntött.
336/2012. (VIII. 28.) A testület úgy határozott, hogy nem módosítja a 314/2012.
(VIII. 09.) sz. Kt. Határozatát.
337/2012. (VIII. 28.) A testület a HBM Önkormányzatának Kölcsey F. díjára tett
felterjesztı javaslatot.
338/2012. (VIII. 28.) A testület testvérvárosi kapcsolat kialakításáról tett
szándéknyilatkozatot.
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JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus
28-án - kedden - de. 7,15 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, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József, Ötvös Attila,
Kovács Zsolt, Dombi György képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné
Baráz Judit szociális és gyámügyi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és
szociális intézményi és személyzeti ügyintézı, Jenei Magdolna önkormányzati és
vagyonhasznosítási ügyintézı, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila
informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
4.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje
pont Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Szakorvosi
Rendelıintézet és Ápolási Intézet intézményvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta majd a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Ötvös Attila képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Ötvös Attila képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
(Oláh Miklós képviselı úr megérkezett, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban
szereplı 6. napirendi pontot tárgyalja elsıként, továbbá tárgyaljon meg egy plusz
határozati javaslatot, amely most került kiosztásra:
-

„Határozati javaslat a Magyarlapád községgel kialakítandó testvérvárosi
kapcsolatra irányuló szándék kinyilatkozásáról ”
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal, illetve
azok sorrendjével kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés az I. világháborús emlékmő felújítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.) Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, és
Szakmai Programjának elfogadására, továbbá az intézmény magasabb vezetıi
pályázatának kiírására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Városi Önkormányzat „földgáz energia beszerzése”
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a kardiológiai szakrendelés beindításával kapcsolatos 528/2011.
(XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatból adódó intézkedések
megtételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi körzet további
mőködtetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a 314/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés „Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díjának"
adományozására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Határozati javaslat a Magyarlapád községgel kialakítandó testvérvárosi
kapcsolatra irányuló szándék kinyilatkozásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Különfélék
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(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta
tovább a munkát.)
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az I. világháborús
emlékmő felújítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Buczkó József képviselı úr elmondta, az elıterjesztéshez mellékelt ajánlat utolsó
sorában van egy kis pontatlanság, ami megtévesztı lehet, ezért szeretné azt
kiegészíteni. Az szerepel az ajánlatban, hogy a talapzat felújítása és a II.
világháborúban elesettek nevének felírása 2.000.000,- Ft. Valójában ez csak a talapzat
felújítását és tisztítását foglalja magában, a nevek nem kerülnek rá és így kerül bruttó 2
millió forintba.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt a javaslatot tette, hogy az adományozók neve
folyamatosan szerepeljen a Hajdúnánási Újságban, ezzel is ösztönözve az embereket
az adakozásra.
Kovács Zsolt képviselı úr azt kérdezte, hogy az adományok az adóból jóváírhatóak-e
esetleg, mert ez is motivációt jelente.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, az adomány összege nem
írható jóvá az adóból.
Dombi György képviselı úr arról beszélt, támogatja az elıterjesztést, de ha a
történelmi hőséghez ragaszkodnak, akkor meg kellene vizsgálni egy II. Világháborús
emlékmő állításának a lehetıségét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ebben az évben egy ilyen emlékmő
elkészíttetésére nincs a költségvetésben forrás. Ha az elképzeléseknek megfelelıen a
késıbbiekben sor kerül a II. Világháborúban elesettek nevének felírása, akkor kell
megvizsgálni, hogy milyen költségekkel jár egy ilyen jellegő munka, amirıl majd
szintén testületi döntés kell.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

326/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 148/2012. (III. 29.) számú
Képviselı-testületi Határozatban foglaltakra tekintettel úgy határoz, hogy a
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Református Templom épülete elıtt található I. világháborús emlékmővet 9.000 eFt
összköltséggel felújítja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a szobor
restaurálására
vonatkozóan a
SCULPTOR Szobrászmővészeti Bt-vel
(4700 Mátészalka, Wesselényi u. 9. szám) vállalkozási szerzıdést köt.
A közadakozásból befolyt adományokon, valamint a Nemzeti Kulturális Alap
2.000 eFt összegő támogatásán felüli részt, legfeljebb 5.400 eFt keretösszeget az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a vállalkozási szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 15.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

327/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati
Rendelet soron következı módosításakor gondoskodjon az általános tartalék
elıirányzatának emelésérıl.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.)
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, és Szakmai Programjának elfogadására,
továbbá az intézmény magasabb vezetıi pályázatának kiírására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Nagyné Juhász Krisztina intézményvezetı ismertette a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatban, illetve a Szakmai Programban eszközölt módosításokat.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

328/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám)
Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját megismerte, és
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. §
(1) c) pontja, valamint a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 104. § d) pontja alapján azokat jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi
Bölcsıde intézményvezetıjét tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl, továbbá,
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához a
mőködési engedély módosítási kérelmet nyújtsa be.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 1. – az értesítésre és a kérelem benyújtásra.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

329/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a, és
23. §-a, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történı
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú Kormányrendelet 1/A. §-a alapján
a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde intézményvezetıi
feladatainak ellátására a melléklet szerinti pályázat kiírását határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat fentiek szerinti kiírásáról, a közzétételrıl és
a pályázati eljárást követıen az elıterjesztés elkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
– a pályázat kiírására
2012. november 15.
– az elıterjesztés elkészítésére
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde magasabb vezetıi beosztás ellátására
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre, 2012. 12. 01. napjától 2017. 11. 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó családsegítés, a gyermekjóléti alapellátások körébe
tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, valamint bölcsıdei ellátás integrált szervezeti formában való
mőködtetésének irányítása, az intézmény szakszerő, jogszerő mőködésének biztosítása,
képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, továbbá a
képesítésének megfelelı szervezeti egység vezetése.
Illetmény és juttatások:
Illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai
szerint.
Pályázati feltételek:
- Szakirányú felsıfokú iskolai végzettség vagy meghatározott szakirányú szakképesítés és
meghatározott felsıfokú iskolai végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú
mellékletének 5. pontja, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének
I. rész I.1. és I.2. pontjai alapján.
- Szociális szakvizsga.
- Legalább öt év felsıfokú végzettséget vagy felsıfokú szakmai képesítést igénylı, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
- Büntetlen elıélet, cselekvıképesség.
- Magyar állampolgárság, vagy a pályázó külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
- A pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai életrajz.
- Az intézmény vezetésére vonatkozó, fejlesztési elképzeléseket is részletezı program.
- Az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.
- A szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata.
- A szakmai gyakorlatról szóló igazolás.
- Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
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Nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményezı és elbíráló testület a
személyét érintı ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem
áll fenn.
Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvıképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság
alatt.
Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.

A beosztás betöltésének idıpontja:
A beosztás legkorábban 2012. december 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdúnánás Városi Önkormányzat
polgármestere nyújt.
Cím: Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; Telefon: 06 (52) 381-411/105 mellék.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete címére
történı megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázott munkakör megnevezését.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) számú Korm. rendeletben meghatározott személyekbıl álló
bizottság véleményezi. A pályázatokról a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapján - 2012. szeptember 30.
Hajdúnánási Újság – 2012. szeptember 28.
Szociális Közlöny - 2012. szeptember 30.
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2012. szeptember 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2012. szeptember 30.
A pályázati kiírás közzétevıje a Nemzeti Közigazgatási Intézet. A pályázati kiírás a munkáltató
által a Nemzeti Közigazgatási Intézet részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
Hajdúnánás, 2012. augusztus 28.
Szólláth Tibor
polgármester

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát, az elıterjesztésben
szereplı nevekkel kiegészítve 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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330/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése
értelmében a pályázók meghallgatására háromtagú, a betöltendı munkakör
feladatait érintıen szakértelemmel rendelkezı véleményezı bizottság felállítását
határozza el, melynek tagjai:
-

Szólláth Tibor polgármester, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Erdei Sándor szakértı, HBM-i Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
igazgatója
Révész Magdolna közalkalmazott, delegált tag, Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a delegált tagok értesítésérıl,
felkérésérıl, elıkészítı eljárás lefolytatásáról, valamint a javaslat megtételérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 10. – eljárás lefolytatása
2012. november 15. – vezetıi megbízásra vonatkozó javaslat

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hajdúnánás
Városi Önkormányzat „földgáz energia beszerzése” tárgyban lefolytatott
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Török István képviselı úr megérkezett, így a testület 11 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, az elıterjesztésben szereplı Suez Energia
Magyarország Zrt. ugyanaz-e, mint amivel problémák voltak Pécsen a vízmőszolgáltatók kapcsán.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, a Suez egy világcég és ez
vélhetıen egy másik „lába” a Zrt-nek.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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331/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján 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 és a 211/2012. (V. 04.) számú
Képviselı-testületi Határozattal módosított közbeszerzési tervben meghatározott
„földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1)
• GDF Suez Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz u. 44.) ajánlata
érvényes, a szerzıdésteljesítésére alkalmasnak bizonyult, és az ajánlattal
egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
• Fıgáz Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlata érvényes, a
szerzıdésteljesítésére alkalmasnak bizonyult, és az ajánlattal egyéb
érvénytelenségi ok nem merült fel.
• TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u.
184.) ajánlata érvényes, a szerzıdésteljesítésére alkalmasnak bizonyult, és
az ajánlattal egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
2) A képviselı-testület a „földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárást Az 1. részteljesítés vonatkozásában eredményessé nyilvánítja.
3) A képviselı-testület a „földgáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárást a 2. részteljesítés vonatkozásában, mivel arra egyetlen ajánlat sem
érkezett, ezért ezen részt a Kbt. 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazat és
2 tartózkodás (Tóth Imre, Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

332/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „földgáz energia
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az
alábbiak szerint hozza meg:
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1) A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a GDF Suez
Energia Magyarország Zrt-t (székhelye: 6724 Szeged, Pulcz u. 44.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevı ajánlata megfelel az ajánlati
felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és
az ajánlattevı az árlejtés során a legalacsonyabb ellenszolgáltatást ajánlotta.
2) A képviselı-testület második legkedvezıbb ajánlattevınek a Fıgáz Zrt-t
(székhelye: 1081 Bp., II. János Pál pápa tér 20.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevı ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevı az árlejtés során a
második legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást ajánlotta.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére,
valamint felhatalmazza az eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Török István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

333/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhívja az érintett
intézmények vezetıit, hogy az egyetemes földgázszolgáltatásra jogosult alábbi
felhasználási helyekre egyetemes szolgáltatás keretében határozatlan idıre kössenek
szerzıdést a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt-vel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.
4080 Hajdúnánás, Kisfaludi u. 15.
4080 Hajdúnánás, Elıháti u. 1.
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. (két felhasználási hely)
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 10.
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13.
4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 19-21.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 14.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 30.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

606

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a kardiológiai
szakrendelés beindításával kapcsolatos 528/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi
Határozatból adódó intézkedések megtételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr a jelenlegi és a következı napirendi pont
tárgyalására átadta az ülés vezetését Dr. Juhász Endre alpolgármester úrnak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ismertette az elıterjesztés tartalmát, majd
megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

334/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megerısíti az 528/2011.
(XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatát, melyben - figyelemmel az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. §-ára
- támogatta a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézetben a kardiológiai
szakrendelés 2012. évi beindítását az egészségügyi szolgáltató kapacitás lekötési
óraszámaiból a pszichiátriai óraszám átcsoportosításával heti 10 órában.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az intézményvezetı értesítésérıl,
továbbá a kapacitás lekötés 2012. november 1-tıl történı átcsoportosítása miatti
szükséges intézkedések megtételérıl.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. augusztus 31. – az intézményvezetı értesítésére
2012. szeptember 15. – a kapacitás lekötés módosításához kapcsolódó
kérelem benyújtásáról

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a hajdúnánási
I. számú házi gyermekorvosi körzet további mőködtetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

335/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a hajdúnánási
I. számú gyermekorvosi körzet további mőködtetésérıl szóló elıterjesztést és
elismerve a körzet betegellátásában személyesen közremőködı Dr. Jakab Cz.
Mátyás több évtizeden keresztül kifejtett magas szintő, a gyermekek egészségügyi
ellátásában vállalt meghatározó jelentıségő szerepvállalását, gyógyító-megelızı
tevékenységét, magas életkorára, továbbá a 2000. október 31-én kötött,
11023-2/2000. számú vállalkozási 1. pontja szerinti tevékenysége részbeni
teljesítésére való tekintettel a SALUS ET SANITAS Egészségügyi Szolgáltató
BT.-vel (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.) a vállalkozási szerzıdést hat hónapos
határidıvel, 2013. február 28-i hatállyal felmondja.
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Jakab Cz. Mátyás (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 8. 1/3.) vállalkozás képviselıjének az értesítésérıl, egyben a
11023-2/2000. számú vállalkozási szerzıdés felmondásáról gondoskodjon.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. augusztus 28.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 314/2012.
(VIII. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr visszavette az ülés vezetését, majd megkérdezte,
hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony elmondta, a Hajdú-Tribeton Kft. kérelmében
szereplı Renovép 98 Kft. csıdeljárása már befejezıdött és a cég jelenleg felszámolás
alatt áll, így az erre történı hivatkozás nem állja meg a helyét. A felszámolási
eljárásnak semmi köze ahhoz, hogy az adásvételi szerzıdésben szereplı vételárat ki
kell fizetni. Azt a módosító javaslatot tette, hogy ne járuljanak hozzá a fizetési határidı
kitolásához.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el elıször Dr. Kis Ágnes képviselı
asszony módosító javaslatáról.
A képviselı-testület Dr. Kis Ágnes képviselı asszony módosító javaslatát, azaz hogy
ne járuljanak hozzá a fizetési határidı kitolásához, 9 igen szavazat és 2 tartózkodás
(Tóth Imre, Ötvös Attila) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

336/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a HAJDÚ
TRIBETON KFT. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) kérelmét, úgy határoz,
hogy azt nem támogatja és a 314/2012. (VIII. 09.) számú Képviselı-testületi
Határozat nem módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a HAJDÚ TRIBETON
KFT-t értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 15. - értesítésre
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés eredeti
határozati javaslatáról.
A képviselı-testület az elıterjesztés eredeti határozati javaslatát 6 nem szavazat és
5 tartózkodás (Ötvös Attila, Tóth Imre, Török István, Oláh Miklós, Szólláth Tibor)
mellett nem fogadta el.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés „Hajdú-Bihar
Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díjának" adományozására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr kérte, hogy a határozati javaslatban szereplı cím
kerüljön javításra, mert Máró Gábor nem a Somogyi Béla utcán, hanem a Szatmár utca
20. szám alatt lakik.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, támogatja az elıterjesztést, hiszen
Máró Gábor munkásságát mindannyian ismerik, és munkájával nagyban hozzájárul
Hajdúnánás nevének öregbítéséhez.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el azzal, hogy a határozatban
javításra kerüljön a lakcím.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 11 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

337/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, figyelemmel a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyőlésnek a kitüntetı díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 15/2004. (VII. 1.) HBMÖK rendeletére, jóváhagyja Máró
Gábor 4080 Hajdúnánás, Szatmár u. 20. szám alatti lakos „Hajdú-Bihar Megye
Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díjára” történı felterjesztését.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Határozati javaslat a
Magyarlapád községgel kialakítandó testvérvárosi kapcsolatra irányuló szándék
kinyilatkozásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a határozati javaslattal
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

338/2012. (VIII. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy testvérvárosi kapcsolatot kíván kialakítani a romániai Magyarlapád község
önkormányzatával.
Felkéri a polgármestert, hogy az együttmőködési megállapodás tervezetet a 2012.
szeptember havi képviselı-testületi ülésre terjessze a testület elé.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. szeptember 28.
Ötvös Attila
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 a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli nyilvános ülését
7,45 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

