JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2012. november 21-én - szerdán - de. 7,30 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, Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós, Kovács
Zsolt, Ötvös Attila, Szabóné Marth Éva képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dombi György, Buczkó József, 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, dr. Molnár Anett
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
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 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a 151/2012. (III. 29.) számú Képviselı-testület Határozat
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Polgári úti iparterületen meglévı szervizút hiányzó
szakaszának aszfaltozásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Különfélék

Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.

779

Dr. Juhász Endre alpolgármester úr Dr. Kis Ágnes képviselıt javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
(A teremben lévı Dr. Kis Ágnes képviselı asszony 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 Dr. Kis Ágnes képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 1 fı (Dr. Kis Ágnes) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 151/2012. (III. 29.)
számú Képviselı-testület Határozat módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
(Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony azt kérdezte, hogy van-e információ arról,
mikor döntenek a pályázatról.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, azt, hogy mikor lesz döntés
nem lehet megmondani, emlékezzenek vissza a Kasza utcai óvodára beadott
pályázatra, ott is sokáig elhúzódott az elbírálást.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, a módosításra a helyrajzi szám, és a pályázat címének
pontos megjelölése miatt van szükség.
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:

471/2012. (XI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 151/2012. (III. 29.)
számú Képviselı-testületi Határozat elsı bekezdését az alábbiak szerint
módosítja:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
107. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a „Hajdúnánási
Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával”
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projektcímmel elıkészített, 145.689.897,-Ft projektköltségő, melybıl a
pályázatban 126.315.789,- Ft elszámolható költségő pályázatot nyújt be az
Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-4.1.1/A-11 kódszámú
pályázati kiírásra a 3262. hrsz-ú, Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám alatti
óvodai egység átalakítás, fejlesztésére vonatkozóan.
A 151/2012. (III. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

egyéb

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati hiánypótlás határidıre történı
benyújtásáról, és a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 22. - a pályázati hiánypótlás benyújtására

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánás
Polgári úti iparterületen meglévı szervizút hiányzó szakaszának aszfaltozásáról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, nem kellene-e a HÉPSZOLG Kft.
ügyvezetıjével megbeszélést tartani arról, hogy miért ad be olyan pályázatot ami eleve
érvénytelen, hiszen így biztos lecsúsznak a megbízásról.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy a tárgyalásra kapott-e
meghívást a HÉPSZOLG Kft., valamint a meghívott Street Service Kft. hogyan
adhatott be ilyen hiányos pályázatot.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ha valakinek van ilyen irányú igénye, ı
szívesen megosztja vele azokat a problémákat, amelyek a HÉPSZOLG Kft-nél napi
szinten jelentkeznek. Egyet látni kell, Juhász István egy fiatal ügyvezetı, akin
hatalmas nyomás van, a tulajdonosok részérıl pedig nagy az elvárás felé, aminek
igyekszik megfelelni. A tárgyalásra 3 olyan cég kerül meghívásra, akik aszfaltozással
foglalkoznak, a HÉPSZOLG Kft. nem végez érdemben efféle tevékenységet. A 3
meghívott cég közül az alpolgármester úr által említett Street Service Kft. a másik
kettıhöz nem mérhetı ajánlatot adott, ami nem felelt meg az önkormányzat által elıírt
feltételeknek, így úgymond már a bontás után kiesett a versenybıl.
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Tóth Imre képviselı úr azt kérdezte, hogy milyen széles az az útalap, amit le kellett
volna rakni, mert lehet, ha kiszámolták volna, akkor az említett kizárt cégé lenne a
legolcsóbb ajánlat.
Kissné Barta Piroska irodavezetı válaszában elmondta, valószínőleg ezé a cégé lett
volna a legkedvezıbb ajánlat, ezért vetették fel annak lehetıségét, hogy egy ismételt
felhívással kérjenek egy konkrétabb ajánlatot. Ez egyrészt nem lett volna tisztességes
a másik két céggel szemben, illetve kiderült, hogy hiányosságok között szerepel az is,
hogy a Kft. nem rendelkezik a szükséges kamarai tagsággal sem.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, ez a cég mindig bejelentkezik, hogy
nagyon olcsón tudnak aszfaltozni, de amikor közelebbrıl megvizsgálták a mőködését
elég sok kétes dolog merült fel és senki nem akar az önkormányzatnak problémát. İ
azt javasolta hozzanak most döntést, hiszen akkor még a tél elıtt befejezhetik a
munkát.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, ha most nem döntenek akkor lehetıség
van-e egy olyan pályázat kiírására, amire eredményesen pályázhatna a HÉPSZOLG
Kft.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, egyetért polgármester úrral abban, hogy a
HÉPSZOLG Kft. kapacitását sajnos meghaladja ez a munka. Nem érti miért hívták
meg a Street Service Kft-t, ha tudták, hogy még kamarai tagsággal sem rendelkezik.
Szerinte is döntést kell hozni és így a tél elıtt elkészülhet az út.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta egyetért az elhangzottakkal, most kell
errıl dönteni, a téli idıszakra már meg kell csinálni ezt az útszakaszt.
Kissné Barta Piroska irodavezetı elmondta, mivel ez egy közös finanszírozású
projekt megkérdezték a másik érintett felet és ı ajánlotta a Street Service Kft-t, ezért
került meghívásra.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, egyetért azzal, hogy segítsék a
HÉPSZOLG Kft-t, de ennek most ez nem a megfelelı módja. A Nikecell Kft. most azt
mondta, megér neki 2,5 millió forintot az, hogy közösen az önkormányzattal
megépítsék az utat. Ez egy azonnali ajánlat, amit ki kell használni, döntést kell most
hozni.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, hogy a Nikecell eddig azt mondta, hogy ık
megcsináltatták a cég elıtti útszakaszt és így nem hajlandóak ehhez a munkához
hozzájárulni, most meggondolták magukat, és ezt a lehetıséget az önkormányzatnak
véleménye szerint ki kell használni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

472/2012. (XI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánás Polgári úti iparterületen az önkormányzat tulajdonában lévı
762/1 hrsz-ú út 60 m-es hiányzó szakaszának és útcsatlakozásának
aszfaltburkolattal történı kiépítését el kívánja készíttetni az ipari területen
mőködı Nikecell Hıszigetelıanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.
(8184 Főzfıgyártelep 1485/4 hrsz.) és a Lajkó-Investment Kft.
(3530 Miskolc, Szemere u. 4.) támogatásával.
Felkéri a polgármestert, hogy az építıipari kivitelezési tevékenység
elvégeztetésérıl, és a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza a vállalkozásokkal történı megállapodások
megkötésére és aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2012. november 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát azzal, hogy a MÉNÉP 2003 Kft-t bízza meg a munkálatok elvégzésével és erre 1,4 millió forint
keretösszeget biztosít, 6 igen szavazat és 2 tartózkodás (Tóth Imre, Dr. Kis Ágnes)
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

473/2012. (XI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévı Hajdúnánás 762/1 hrsz-ú út 60 m-es hiányzó szakaszának és
útcsatlakozásának aszfaltburkolattal történı kiépítésével MÉN-ÉP 2003 Kft-t bízza meg.
A képviselı-testület a bruttó 1.400.000,- Ft keretösszeget a 2012. évi költségvetés 421100
Út, autópálya építése szakfeladat terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a MÉN-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi utca 19/a.)
értesítésérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a vállalkozási szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2012. november 30.

Dr. Kis Ágnes
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 57 perckor bezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Dr. Kis Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı

