JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2012. november 12-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, Oláh Miklós, Kovács Zsolt,
Dombi György, Ötvös Attila, Szabóné Marth Éva, Tóth Imre képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Kis Ágnes, Török István
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási
Iroda irodavezetıje, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné Baráz
Judit a Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetıje, Füz Péterné pályázat író
és elszámoló, Szabó István megbízott, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál
Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
Az 1.) napirendi
tárgyalásánál:

pont Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg 2 új napirendet:
-

„Elıterjesztés a Hajdúnánás város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
elkészítése és a szociális célú városrehabilitáció címő, ÉAOP-5.1.1./A-12
kódszámú pályázati felhívásra elıkészítendı pályázat benyújtása kapcsán
szükséges költségek biztosítására”

-

„Elıterjesztés a 2013. évben indítandó Startmunka és minta- és
munkaprogramok feltételeinek biztosítása érdekében zártkerti ingatlanok
vásárlására” (szóbeli)

A fenti napirendi pontokat a meghívóban szereplı napirendek után, egymást
követıen javasolta megtárgyalni.
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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 képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények
fejlesztése” tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra pályázat
benyújtására, projekt-elıkészítés költségeinek biztosítására és szerzıdések
megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra
és
-fejlesztésre
LEADER
Helyi
Akciócsoportok
közremőködésével 2012-tıl igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl
szóló Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2012. (X 5.) számú
közleményre pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek
Kollégiuma által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett
„Téli sportpályák funkció- és kihasználtság bıvítı fejlesztésének támogatása,
annak érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok
gyakorlásának lehetısége növekedjen” (IFJ-GY-12-E) címő pályázati felhívásra
pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés az EU Önerı Alapból támogatás igénylésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának
elkészítése és a szociális célú városrehabilitáció címő, ÉAOP-5.1.1./A-12
kódszámú pályázati felhívásra elıkészítendı pályázat benyújtása kapcsán
szükséges költségek biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a 2013. évben indítandó Startmunka és minta- és
munkaprogramok feltételeinek biztosítása érdekében zártkerti ingatlanok
vásárlására (szóbeli)
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Különfélék
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Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzıkönyv-hitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 2 fı (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12
kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtására,
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az elıterjesztés elsı határozati
javaslatához kiosztásra került egy módosítás, illetve szintén kiosztásra került az
elıterjesztéshez egy negyedik határozati javaslat.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, nem lenne-e célszerő csak a Magyar utcai
ingatlanra pályázni, nehogy a két pályázat üsse egymást.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, a sok beadott pályázat önereje milyen
mértékben befolyásolja a költségvetést.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, minden önerı rontja a költségvetés
mérlegét, de ha ez befolyásolná, veszélyeztetné a város mőködését, akkor nem tenne a
pályázatok benyújtására javaslatot. Válaszában arról is beszélt, a két beadott pályázat
nincs egymásra negatív hatással. Az a cél, hogy a városban minél több intézmény
kerüljön felújításra, és a gyerekek jó körülmények között tanulhassanak.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, a költségek nagy részt a
lakásalapot terhelik, ráadásul rengeteg olyan vállalás van, ami a jövı évi
költségvetésben fog megjelenni és annak elfogadásakor lehet a pályázatok ezekkel az
összegekkel tervezni.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, ı ezt érti, csak a hitelállomány miatt aggódik,
hiszen az EU önerı alapról szóló elıterjesztésben erre hivatkoznak.

768

Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát, a kiosztott módosításnak
megfelelıen 8 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
460/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra ’Hajdúnánási “Bocskai általános iskola”
esélyegyenlıség növelı fejlesztése intézmény átalakítással’ projektcímmel
legfeljebb 520 millió Ft összköltségvetéső pályázatot kíván benyújtani.
A képviselı-testület a legfeljebb 520 millió Ft összköltségvetésbıl a projekt
keretében nem elszámolható költséget, azaz maximum 10 millió Ft-ot a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a
nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 15.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
461/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra pályázat elıkészítésével, pályázatírással
Next Broker Consulting Kft-t (4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 83/2.) bízza
meg.
A képviselı-testület a bruttó 1.238.250,- Ft-ot a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Next Broker Consulting Kft. (4225 Debrecen,
Nagyszentgyörgy u. 83/2.) értesítésérıl, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú
pályázati felhívásra pályázat elıkészítésérıl, pályázatírásról gondoskodjon, továbbá
felhatalmazza a megbízási szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 15.
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A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
462/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra a Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám alatti,
1510. hrsz-ú általános iskola - tervezési program
szerinti - bıvítésére,
akadálymentesítésére vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció és azzal együtt
a meglévı konyha és könyvtár épületekre vonatkozó bontási dokumentáció
elkészítésével a REProjekt Kft-t (1139 Budapest, Röppentyő u. 73/b.) bízza meg.
A képviselı-testület a bruttó 2.857.500,- Ft-ot a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a REProjekt Kft. (1139 Budapest, Röppentyő u. 73/b.)
értesítésérıl, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási
intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra a
Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám alatti, 1510. hrsz-ú általános iskola - tervezési
program
szerinti - bıvítésére, akadálymentesítésére vonatkozó építési
engedélyezési dokumentáció és azzal együtt a meglévı konyha és könyvtár
épületekre vonatkozó bontási dokumentáció elkészíttetésérıl gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza a tervezési szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 15.
A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
463/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése”
tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra ’Hajdúnánási “Bocskai
általános iskola” esélyegyenlıség növelı fejlesztése intézmény átalakítással’
projektcímmel legfeljebb 520 millió Ft összköltségvetéső pályázat elnyerése estén a
4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám alatti, 3262. hrsz-ú intézményegységben
4 osztályos általános iskolát fog mőködtetni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges további elıterjesztések képviselı-testület
elé terjesztésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Európai
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoportok közremőködésével 2012-tıl igénybe vehetı támogatások
részletes feltételeirıl szóló Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2012.
(X. 5.) számú közleményre pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Oláh Miklós képviselı úr távozott, így a testület 7 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
464/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közremőködésével 2012-tıl igénybe vehetı támogatások részletes
feltételeirıl szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján - úgy határoz, hogy
pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével
2012-tıl igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 156/2012. (X. 5.) számú közlemény 1. célterületére az
önkormányzat tulajdonát képezı, Kendereskert elnevezéső, 0870. hrsz-ú ingatlanon
a rendszeres látogathatóság biztosításának érdekében a meglévı istálló, illetve
lakóház épületének külsı- és belsıfelújítására, illetve az épületek környezetének
rendezésére, mely magában foglalja a terület parkosítását, kerítéssel való
körbevételét, valamint parkoló kialakítását.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
a legfeljebb 25.400.000,- Ft, mint összköltségvetésbıl a 27 %-os ÁFA összegét,
mint szükséges önerıt, azaz legfeljebb 5.400.000,- Ft keretösszeget a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 15.
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A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
465/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közremőködésével 2012-tõl igénybe vehetı támogatások részletes
feltételeirıl szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet alapján - úgy határoz, hogy
pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremőködésével
2012-tıl igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal 156/2012. (X. 5.) számú közlemény 4. célterületére az
önkormányzat tulajdonát képezı, az Újházhelyen található, szántó elnevezéső,
0121/9. hrsz-ú ingatlanon kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszótér kialakítására,
és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, valamint ıshonos fás szárú növények
beszerzésére és telepítésére.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
a legfeljebb 6.350.000,- Ft, mint összköltségvetésbıl a 27 %-os ÁFA összegét, mint
szükséges önerıt, azaz legfeljebb 1.350.000,- Ft keretösszeget a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 15.
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek Kollégiuma által meghirdetett
nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, a pályázatban szereplı kizáró okként nemzeti
jelképek szerepelnek és ezért nem fogják-e elutasítani az általuk megvalósítani kívánt
’56-os emlékmőre vonatkozó tervet.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ha a pályázatot elfogadják, akkor a
mővész majd elkészíti a látványtervet, ami majd újra a testület elé kerül és döntenek
arról, hogy a pályázat sikere érdekében kell-e eszközölni bármiféle módosítást vagy
sem, de véleménye szerint az emlékmő megvalósításával kapcsolatban nem merülhet
fel kizáró ok.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
466/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek Kollégiuma által
meghirdetett nyílt pályázati felhívásra az önkormányzat tulajdonát képezı,
mővelıdési központ és iskola elnevezéső, Hajdúnánás, 4946. hrsz-ú ingatlanon egy
’56-os emlékmő felállítására pályázatot kíván benyújtani.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
a legfeljebb 7.142.857,- Ft, mint összköltségvetés 30 %-át, mint szükséges önerıt,
azaz legfeljebb 2.142.857,- Ft keretösszeget az önkormányzat 2013. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl, a költségvetésben való
tervezésrıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 15.
- a pályázat benyújtására
2013. február 15.
- a költségvetésben való tervezésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Téli sportpályák funkció- és
kihasználtság bıvítı fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermek- és
a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetısége növekedjen”
(IFJ-GY-12-E) címő pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Buczkó József képviselı úr megérkezett, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, nem lenne-e célszerőbb gördeszka és
kerékpár pálya kialakítása.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ennek kialakítása már folyamatban van, el
fog készülni a kerékpár pálya, de ez a pályázat most kimondottan a téli sportokra
vonatkozik.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Dombi György) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
467/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Téli sportpályák funkció- és
kihasználtság bıvítı fejlesztésének támogatása, annak érdekében, hogy a gyermekés a fiatal korosztály körében a téli sportok gyakorlásának lehetısége növekedjen”
tárgyú, IFJ-GY-12-E kódú pályázati felhívásra az önkormányzat tulajdonát képezı,
Hısök Ligete elnevezéső, 3109/10. hrsz-ú ingatlanon szánkópálya kialakítására, és
az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre pályázatot kíván benyújtani.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán
a legfeljebb 5.555.555,- Ft, mint összköltségvetés 10 %-át, mint szükséges önerıt,
azaz legfeljebb 555.555,- Ft keretösszeget az önkormányzat 2013. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl, a költségvetésben való
tervezésrıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 12.
- a pályázat benyújtására
2013. február 15.
- a költségvetésben való tervezésre

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az EU Önerı
Alapból támogatás igénylésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
468/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az EU Önerı Alap
felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
alapján támogatási igény benyújtását határozza el a „Bocskai István Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat intézményének épületenergetikai felújítása” címő KEOP-4.9.0/112011-0192 azonosító számú pályázat útján megvalósuló fejlesztés önerejének
támogatására.
A képviselı-testület az EU Önerı Alapból 1.434.462,- Ft összegő vissza nem
térítendı önerı-támogatás igénylését határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatos
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás város
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése és a szociális célú
városrehabilitáció címő, ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázati felhívásra
elıkészítendı pályázat benyújtása kapcsán szükséges költségek biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
469/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Hajdúnánás város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez, és a
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szociális célú városrehabilitáció címő, ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázat
elıkészítése kapcsán a szükséges költségekhez bruttó 825.500,- Ft keretösszeget
biztosít.
A képviselı-testület a forrást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások
értékesítésébıl képzıdött, elkülönített számlán kezelt bevételek terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a
nyilatkozatok aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatosan
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2013. évben
indítandó Startmunka és minta- és munkaprogramok feltételeinek biztosítása
érdekében zártkerti ingatlanok vásárlására (szóbeli)
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, a program bevételei milyen
nagyságrendet érnek el ebben az évben.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, erre most nem tud pontos választ adni,
körülbelül olyan 5 millió forintról lehet szó, de a decemberi testületi ülésen kerül sor
az ezzel kapcsolatos beszámolóra, amiben minden kérdésre pontos választ tudnak
majd adni.
Tóth Imre képviselı úr arról beszélt, a program keretében rengeteg hasznos munkát
elvégeznek az ott foglalkoztatottak, de ez nem egy olyan megoldás, ami ezeknek az
embereknek hosszútávon megélhetést biztosítana.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ezek az emberek dolgoznak, nem otthon
ülve várják a segélyt, ami igencsak pozitív dolog. Nem azt várják, mikor lesz vége a
programnak, hanem már most azt kérdezik 2013-ban mikor fog indulni, mert szeretnék
folytatni a megkezdett munkát.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, sikeres és eredményes ez a program, de ez nem
hosszú távú megoldás arra, hogy az emberek megéljenek.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, Hajdúnánáson olyan sikeresen zajlik ez a
program, hogy az országban mintaként említik a különbözı fórumokon, ami
véleménye szerint nem elhanyagolható dolog.
Kovács Zsolt képviselı úr arról beszélt, ezt a munkát meg kell becsülni, mert olyan
feladatokat oldottak meg ezek az emberek, amelyek már 10 éve nem voltak elvégezve,
lásd például árkok kitisztítása.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, igaz, hogy hosszú távon nem oldja meg
ezeknek az embereknek a problémáját, de elfogadható bérezés van a programon belül,
ami legalább a mindennapi megélhetést biztosítja számukra. De ez az elıterjesztés
nem errıl szól, hanem zártkerti ingatlanok vásárlásáról, amivel elıkészítenék a
2013-as évet.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, sikernek számít az, hogy a városban
ilyen eredménnyel folyik ez a program. Ez nem azt jelenti, hogy az 1000 településbıl
csak 16-ban van a Start munkaprogramnak látszata, hanem azt, hogy a 16 településen
olyan sikerrel zajlik, ami mintaként szolgálhat az ország többi települése számára. Ez
az eredmény a jövıre nézve mindenképp pozitív.
Tóth Imre képviselı úr elmondta, ı nem a programot kritizálja, csak a társadalmi
problémára akarja felhívni a figyelmet.
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:
470/2012. (XI. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 2013.
évben az önkormányzat által indítandó Startmunka minta- és munkaprogramok
feltételeinek biztosítása érdekében zártkerti ingatlanokat vásárol.
A képviselı-testület az ingatlanvásárláshoz 1.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az
önkormányzat 2012. évi Startmunka program bevételeinek terhére.
Felkéri a polgármestert az adásvételi szerzıdések megkötésére és felkéri, hogy a
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: folyamatosan
Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület
tagjainak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli ülését
7 óra 45 perckor bezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

