JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2012. október 15-én - hétfın - de. 7,00 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 képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Buczkó József, Szabóné
Marth Éva, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Kovács Zsolt, Dr. Kis Ágnes, Dombi
György, Tóth Imre, Török István képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Kiss György
a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz Judit szociális és gyámügyi
ügyintézı, Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné
Bózsár Katalin egészségügyi és szociális intézményi és személyzeti ügyintézı,
dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
A
1.)
napirendi
tárgyalásánál:
A
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı ás
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetıje
pont Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
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 képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 6 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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2.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” tárgyú ÉAOP3.1.2/A-11-2012-0022 azonosító számú projekthez kapcsolódó, a kiviteli tervek
elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Különfélék

Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Ötvös Attila képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Ötvös Attila 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 Ötvös Attila képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának,
valamint Szakmai Programjának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Nagyné Juhász Krisztina a Családsegítı és
intézményvezetıje ismertette az elıterjesztés tartalmát.

Gyermekjóléti

Szolgáltat

Szólláth Tibor polgármester úr 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 5 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

391/2012. (X. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló
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15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4/A. §-ára - 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
intézményvezetıjét tájékoztassa a képviselı-testület döntésérıl, továbbá,
hogy gondoskodjon az elfogadott dokumentumoknak a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (4025 Debrecen, Erzsébet u.
25.) történı megküldésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 31.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, hogy az óvoda-átalakítással kapcsolatos
elképzelések nem ütköznek-e a jelen elıterjesztéssel.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, az óvoda kapcsán felmerült
elképzelések nem ütköznek az elıterjesztéssel. Az iskola a Polgári úti épületben
szeretne kialakítani egy étkezıt, ami a terveiket nem befolyásolja semmiben.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

392/2012. (X. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
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Pedagógiai Szakszolgálat 2012. október 15. napjától hatályos alapító okiratát
a melléklet szerint az alábbi módosítással fogadja el:
- A 3.2 pont „Telephelyei” rész kiegészül a „4080 Hajdúnánás, Magyar u.
104. sz.” szövegrésszel.
- A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül a „890442
Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása” szövegrésszel
- A 7. pont „Tanulószobai csoportok száma: 9 csoport” helyébe az alábbi
szövegrész kerül: „Tanulószobai csoportok száma: 11 csoport”
- A 20. pont „Az ingatlanok címe és helyrajzi száma” rész kiegészül
a „4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz. 3262 hrsz. (alapterülete:
7566 m2)” szövegrésszel.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 26.
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat

1.1 Az intézmény rövidített neve:

BOCSKAI ÁLT. I. AMI. EPSZ.

2. OM azonosító:

031026

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám

3.1. Tagintézményei:

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

3.2 Telephelyei:

4080 Hajdúnánás Iskola u. 3. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás Polgári u. 71. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.
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4. Gazdálkodási besorolása:

Az intézmény típusa:

Tagozat megnevezése:

Önállóan mőködı költségvetési szerv, az
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából a közüzemi díjak és a
karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes
jogkörrel rendelkezı költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelısségvállalás rendjét
a
képviselı-testület
által
jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
közös igazgatású közoktatási intézmény
(általános iskola, alapfokú mővészetoktatási
intézmény, egységes pedagógiai szakszolgálat)
-

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyam
Iskoláskorú gyermekek általános iskolai
nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon

Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
alapfokú mővészeti iskolai képzés dráma
tagozat: bábmővészet, színjátszás, táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc
-

zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok

-

alapfokú mővészetoktatás, képzı- és
iparmővészet, média mővészeti ágakon,
grafika,
festészet,
fotó,
videó
tanszakokon

-

alapfokú
mővészetoktatás,
képzı-és
iparmővészeti ágon, grafika és festészet,
fém és zománcmőves, foto és film
tanszakokon,

-

alapfokú mővészetoktatás táncmővészeti
ágon, néptánc tanszakon,
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-

alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti
ágon,

Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,
Klarinét
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita,
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütı
Billentyős tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedő
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı, zeneismeret,
zenetörténet – zeneirodalom
Kamarazene tanszak tantárgyai:
kamarazene, kórus
Népzene:
Vonós és tekerı tanszak tantárgyai: népi
hegedő
Pengetıs tanszak tantárgyai: citera
Vokális tanszak tantárgyai: népi ének
Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei
ismeretek, szolfézs kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi
kamarazene (a tantárgy magába
foglalja a hangszeres és vokális társas
zenét)
Elektronikus zene:
Billentyős tanszak tantárgyai:
szintetizátor-keyboard
Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai:
Kamarazene
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- nevelési tanácsadás
-

iskolapszichológiai szolgáltatás

-

logopédiai ellátás

-

gyógytestnevelés

-

továbbtanulási, pályaválasztási
tanácsadás

5. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú
mővészetoktatás, nevelési tanácsadás,
iskolapszichológiai
szolgáltatás,
logopédiai szolgáltatás, gyógytestnevelés,
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továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenység:

Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között:
- Iskoláskorú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása
1-8. évfolyamon
- Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyam
- általános iskoláskorú gyerekek általános mőveltségét
megalapozó alapfokú nevelése – oktatása, differenciált
képességfejlesztı és személyiségformáló programmal
(Rugalmas Képességfejlesztı Program)
- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 1-8.
évfolyamig az értékközvetítı és képességfejlesztı
program alapján
- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása
- emeltszintő angol és német nyelvoktatás 3-8. évfolyamon
- emelt szintő informatika oktatás 7-8. évfolyamon
- emelt szintő matematika oktatás
- számítástechnika-informatika oktatása a 3. évfolyamtól
- háztartás technika oktatása az ötödik évfolyamtól
- emelt szintő ének-zene oktatás 8. évfolyamig
- Sajátos nevelési igényő tanulók integrált iskolai neveléseoktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és
rehabilitációs
bizottság
véleménye
alapján.
A
fogyatékosság típusa szerint: -enyhe testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos - hallássérült, -beszédfogyatékos, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1)
bekezdés 29. pontja alapján:
sajátos nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek,
tanuló, aki a szakértıi és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés
fejlıdésének
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd,
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b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
súlyos rendellenességével küzd.
- A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdı tanulók integrált
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértıi
és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési
tanácsadó véleménye alapján.
- Halmozottan hátrányos helyzető tanulók
kibontakoztató, integrációs felkészítése

képesség-

- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és iparmővészet, média
mővészeti ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon
- iskoláskorú gyermekek
táncmővészeti oktatása,

alapfokú

zenei,

báb-

és

- alapfokú mővészetoktatás: dráma tagozat: bábmővészet,
színjátszás, táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc, zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő,
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok
- alapfokú mővészetoktatás, képzı-és iparmővészeti ágon,
grafika és festészet, fém és zománcmőves, foto és film
tanszakokon,
- alapfokú mővészetoktatás táncmővészeti ágon, néptánc
tanszakon,
- alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágon,
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,
Klarinét
Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita,
Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütı
Billentyős tanszak tantárgyai: zongora
Vonós tanszak tantárgyai: hegedő
Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı, zeneismeret,
zenetörténet – zeneirodalom
Kamarazene tanszak tantárgyai:
kamarazene, kórus
Népzene:
Vonós és tekerı tanszak tantárgyai: népi
hegedő
Pengetıs tanszak tantárgyai: citera
Vokális tanszak tantárgyai: népi ének
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Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei
ismeretek, szolfézs kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai: népi
kamarazene (a tantárgy magába
foglalja a hangszeres és vokális társas
zenét)
Elektronikus zene:
Billentyős tanszak tantárgyai:
szintetizátor-keyboard
Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs
kötelezı
Kamarazene tanszak tantárgyai:
kamarazene
- kiemelt egészségnevelési és gyermeksport nevelési
program
- alkotóképességet fejlesztı és hagyomány-ırzı nevelési
program
- pedagógiai szakszolgálat
- iskolai sportkör mőködtetése
- iskolai tanulók napközi otthoni, tanuló-szobai ellátása
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai könyvtár mőködtetése
- gyakorlókert mőködtetése
- intézményi vagyon mőködtetése
Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése: 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai
tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti
ágban
852032 Alapfokú
mővészetoktatás
képzıés
iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és
bábmővészeti ágban
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
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855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi
otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai tanulószobai nevelése
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési
szerveikkel
890442 Foglalkoztatást
helyettesítı
támogatásra
jogosultak
hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatása
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek:
Szakfeladat száma, megnevezése:
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenység:
7.

nincs

Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
Napközi otthoni csoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:
Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:
Táncmővészet:
Néptánc tanszak:
Indítható csoportok száma:
Képzı-iparmővészet ág:
Grafika-festészet tanszak:
Indítható csoportok száma:

8. Iskolai évfolyamok száma:

1547 fı
55 csoport
25 csoport
11 csoport

189 fı
260 fı
13 csoport
140 fı
7 csoport

1 – 12. évfolyam
Alapfokú mővészetoktatás:
- dráma tagozat: bábmővészet, színjátszás,
tánc-mővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc
-

zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok

-

képzı- és iparmővészet, média mővészeti
ágakon, grafika, festészet, fotó, videó
tanszakokon
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9. Mőködési köre:

Hajdúnánás város, illetve Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási
területe

10. Alapítás éve:

1976.

11. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács Végrehajtó
Bizottsága

12. Fenntartó szerv neve és címe:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

13. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

15. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

16. Az intézmény képviseletére jogosult:

17. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

18. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató,
akit
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete határozott
idıre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános
pályázat útján
az igazgató

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi
XXII. törvény
- a Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény
- a munka törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I.
törvény
hatálybalépésével
összefüggı
átmeneti rendelkezésekrıl és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI.
törvény
Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet)
szerint.
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19. A vagyon feletti rendelkezés joga:

Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. §
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint.

20. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:
− 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (alapterülete: 5905 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
9. hrsz. (alapterülete: 976 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
10. hrsz. (alapterülete: 873 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
− 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.
5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2)
- 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.
3262. hrsz. (alapterülete: 7566 m2)

Záradék: A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 392/2012. (X. 15.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2012. október 15-én lép hatályba.

Hajdúnánás, 2012. október 15.

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a „Belterületi
utak fejlesztése Hajdúnánáson” tárgyú ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 azonosító számú
projekthez kapcsolódó, a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
Szólláth Tibor polgármester úr 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 elsı határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

393/2012. (X. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - mint Döntéshozó a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet
2. pontjában foglaltak szerint, az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 azonosító
számú projekthez kapcsolódó „Kiviteli terv elkészítése” tárgyú, hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési
Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Hajdú-Via Útépítı
és Tervezı Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.)
ajánlattevı ajánlata érvényes, ugyanis a hiánypótlást megfelelıen
teljesítette, így a szerzıdés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, és az
ajánlattal egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - mint Döntéshozó a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján az ÉAOP-3.1.2/A-112012-0022 azonosító számú projekthez kapcsolódó „Kiviteli terv
elkészítése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıt értesítse, továbbá a
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 26.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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394/2012. (X. 15.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - mint Döntéshozó - a
közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a Hajdú-Via Útépítı és
Tervezı Kft-t (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) nyilvánítja
az ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 azonosító számú projekthez kapcsolódó
„Kiviteli terv elkészítése” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás nyertesévé.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıt értesítse, valamint az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. október 26.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel több kérdés. észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak
a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli nyilvános ülését
7 óra 10 perckor bezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

