JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. január 31-én - csütörtökön - du. 16,00 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, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Ötvös Attila, Oláh Miklós, Kovács Zsolt, Török István, Dombi György képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradt: Buczkó József képviselı
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 csoport csoportvezetıje, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál
Attila informatikus
az
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Gacsályi Gábor református lelkész
Dombi Imre gondnok

a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Baráthné Megellai Erzsébet a Városi Rendelıintézet
intézményvezetıje

a
4.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Tanyi Bertalan a Mikrontech Kft. ügyvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony Török István képviselıt javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
(A teremben lévı Török István 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 Török István képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

116

Szólláth Tibor polgármester úr ezután a közmeghallgatás jegyzıkönyv-hitelesítı
személyére kért javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony Dombi György képviselıt javasolta
jegyzıkönyv-hitelesítınek.
(A teremben lévı Dombi György 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 Dombi György képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívó
szerinti sorrendhez képest elsıként a meghívóban szereplı 6. napirendi pontot, azt
követıen pedig a meghívóban szereplı 2. napirendi pontot tárgyalja meg, tekintettel a
meghívottakra.
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 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség Környezet és Energia
Operatív Programkeretében megvalósuló „Épületenergetikai fejlesztések
megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő pályázatának
benyújtásához
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a járási hivatal üzemelteltetésére vonatkozó megállapodásról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1-tıl történı
mőködtetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés „Hajdúnánás távfőtése termálvíz bázison, geotermikus
közmőrendszer kiépítése, villamos energia elıállítása” projekt kivitelezését
szolgáló gazdasági társaság létrehozására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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5.)

Elıterjesztés az Európai Bizottság Európa a polgárokért program keretében
Testvérvárosok polgárainak találkozói címő pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
pályázatok benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Református Egyházközség Környezet és Energia Operatív Programkeretében
megvalósuló „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” címő pályázatának benyújtásához
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta tovább a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, örül annak, hogy a használó igyekszik jó
állapotba hozni az épületet. Véleménye szerint meg kell adni a kért hozzájárulást,
azonban az egyháznak kellene viselni a költségek felét.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, azért viseli az önkormányzat az
elıkészület költségeit, hogy ne keletkezzen közös tulajdon az ingatlanon. İ nem
támogatja ezt a javaslatot, de természetesen döntsön errıl a képviselı-testület.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el elıször Oláh Miklós képviselı úr javaslatáról, miszerint az
elıkészület költségeinek felét viselje az egyház.
A képviselı-testület Oláh Miklós képviselı úr javaslatát 3 igen, 5 nem (Szabóné Marth
Éva, Tóth Imre, Dr. Juhász Endre, Dr. Kis Ágnes, Szólláth Tibor) szavazat és
2 tartózkodás (Ötvös Attila, Török István) mellett nem fogadta el.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatairól.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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34/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.
szám)
„Épületenergetikai
fejlesztések
megújuló
energiaforrás
hasznosítással kombinálva” címő KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú
pályázatának benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási idıszak
során megvalósuló fejlesztés pályázó által történı aktiválásához azzal a
feltétellel, hogy a támogatási idıszak lejárta után a pályázó által aktivált
beruházás Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába kerül, valamint
biztosítja, hogy a fejlesztendı ingatlan minimum a támogatott projekt
fenntartási idıszakának végéig, a használatba adási szerzıdés hatálya alatt a
pályázatban meghatározott célú intézményként történı mőködtetésre
rendelkezésre áll.
Projekt megnevezése: Hajdúnánási Református Egyházi Óvoda
épületenergetikai felújítása.
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánás, Iskola utca 10. szám 44
hrsz.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 54.326.910,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége: 54.326.910,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 46.177.873,- Ft.
Saját erı összege: 8.149.037,- Ft.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 141/2011. (IV. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján megkötött használatba adási
szerzıdés 8. pontja alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református
Egyházközséggel a melléklet szerinti szerzıdést köt a 4080 Hajdúnánás,
Iskola utca 10. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak elvégzésérıl.
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) értesítésére, valamint felhatalmazza az
1. melléklet szerinti „Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás” elnevezéső
dokumentum aláírására.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 140/2011.
(IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján megkötött Közoktatási
Megállapodás, továbbá a 141/2011. (IV. 28.) számú Képviselı-testületi
Határozat alapján létrejött használatba adási szerzıdés módosítására
vonatkozó elıterjesztés elıkészítésérıl gondoskodjon.
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Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.
folyamatos - közoktatási megállapodás és használatba adási
szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztés
készítésére
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

35/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2.
szám) „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva” címő KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú
pályázatának benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási idıszak
során megvalósuló fejlesztés pályázó által történı aktiválásához azzal a
feltétellel, hogy a támogatási idıszak lejártával a pályázó által aktivált
beruházás Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába kerül, valamint
biztosítja, hogy a fejlesztendı ingatlan minimum a támogatott projekt
fenntartási idıszakának végéig, a használatba adási szerzıdés hatálya alatt a
pályázatban meghatározott célú intézményként történı mőködtetésre
rendelkezésre áll.
Projekt megnevezése: Hajdúnánási Református Szociális Gondozási
Központ épületenergetikai felújítása.
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánás, Polgári utca 12. szám 1131
hrsz.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 41.076.781,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési
költsége: 41.076.781,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege 24.646.069,- Ft.
Saját erı összege 16.430.432,- Ft.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 146/2011. (IV. 28.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján megkötött használatba adási
szerzıdés 6. pontja alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református
Egyházközséggel a melléklet szerinti szerzıdést köt a 4080 Hajdúnánás,
Polgári utca 12. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak elvégzésérıl.
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat támogatásként biztosítja az elızetes
költségek összegét. 1.733.550,- Ft értékben, melyet a Hajdúnánási
Református Egyházközség a pályázat eredményessége esetén megtérít az
önkormányzat számára.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 1.733.550,- Ft
elıkészítési költséget az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) értesítésére, valamint felhatalmazza a 2.
melléklet szerinti „Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás” elnevezéső
dokumentum aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 142/2011.
(IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a szociális
szolgáltatások mőködtetésére megkötött Ellátási Szerzıdés, továbbá a
146/2011. (IV. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján létrejött
használatba adási szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztés
elıkészítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.
folyamatos - közoktatási megállapodás és használatba adási
szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztés
készítésére
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a járási hivatal
üzemelteltetésére vonatkozó megállapodásról
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr tájékoztatta a képviselı-testületet, hogy a
Köztársaság téri ingatlanra vonatkozó üzemeltetési megállapodáshoz módosított
1. számú melléklet és egy új 3. számú melléklet került kiosztásra.
Az okmányiroda bérleti díjára vonatkozóan pedig módosítást javasolt, a bérleti díj
összege 90.000,- Ft/hó legyen.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

36/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Járási
Hivatal üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályaira a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatallal (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kötendı, a
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanra és a Hajdúnánás,
Bocskai u. 12-14. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési
megállapodásokat a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezı üzemeltetési
megállapodások aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. január 31.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a járóbetegszakellátási feladatok 2013. május 1-tıl történı mőködtetésérıl
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; az Egészségügyi és Szociális
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, hogy ha továbbra is vállalják a járóbetegszakellátási feladatokat, akkor az Országos Egészségügyi Pénztár továbbra is
megtéríti-e majd az ezzel járó költségeket.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr válaszában elmondta, természetesen az OEP
megtéríti az ezzel járó költségeket, minden ugyanúgy fog zajlani, mint az elmúlt
években.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

37/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
10. § és 21. §-aira – az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény
(továbbiakban: Eütv.) 244/D. § (5) bekezdése alapján kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2013. április 30-át követıen folytatja a járóbeteg-szakellátási
feladatai ellátását.
A képviselı-testület döntése a Hajdúnánáson eddigiekben mőködı járóbetegszakellátási feladatok egészének a folytatására irányul.
Felkéri a polgármestert, hogy az Emberi Erıforrások Minisztériuma
Egészségügyért Felelıs Államtitkárságát a képviselı-testület döntésérıl a
jarobeteg13@emmi.gov.hu email címen, továbbá postai úton, az 1051
Budapest, Arany János u. 6-8. számon értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés „Hajdúnánás
távfőtése termálvíz bázison, geotermikus közmőrendszer kiépítése, villamos energia
elıállítása” projekt kivitelezését szolgáló gazdasági társaság létrehozására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr az alábbi módosító javaslatot tette:
A társasági szerzıdés 10.3 pontjában az egyes tagokat megilletı szavazati arányokat a
következık szerint javaslom módosítani:
Hajdúnánás Város Önkormányzata
MIKRONTECH Kft.

szavazatszám: 67 (hatvanhét)
szavazatszám: 33 (harminchárom)
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Elmondta, a cégre azért van szükség, hogy a geotermikus pályázatot be tudják adni.
Régóta foglalkoznak azzal a problémával, hogy a távhı ára igen magas, ezért valamit
tenni kell, és a megoldás a geotermikus rendszer kiépítése lenne. Erıs versenyben kell
megállnia az önkormányzatnak a helyét és természetesen ez kockázatot is jelent, de ez
a kockázat nem olyan mértékő, amit ne lehetne vállalni.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, hogy Tanyi Bertalan felügyelı bizottsági
tagsága nem összeférhetetlen-e azáltal, hogy ı a Mikrontech Kft. ügyvezetıje.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, elızetesen egyeztettek Dr. Kocsis Zoltánnal, aki a
Holding jogi ügyeit is intézi, és ı elmondta, hogy a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény értelmében Tanyi Bertalan esetében nincs szó
összeférhetetlenségrıl. A törvény akkor zárná ki a felügyelı bizottsági tagságát, ha a
létrejövı vállalatban töltene be vezetı tisztséget és amellett lenne a FEB tagjai is. Jelen
esetben azonban ı a tulajdonos vállalatnál ügyvezetı, viszont a létrejövı cégnél más
titulust nem tölt be, így megválasztható a felügyelı bizottság tagjának.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, az alapítás indokával maximálisan egyetért,
azonban érdemes azt átgondolni, hogy az alaptıkét biztosítani kell és ez a cég még
sokáig nem fog nyereséget termelni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt a módosító javaslatot tette, hogy a cég neve
Nánás-Therm Kft. legyen h-val, így úgymond nemzetközibb lesz a Kft. neve. Arról is
beszélt, hogy a geotermikus fejlesztésekbe a Bocskai 79. épületét majd mindenképp be
kell vonni, hiszen ez az ingatlan kifejezetten problémás a távfőtés szempontjából. A
pályázat megvalósítása igen komoly összeget foglal magában, amit majd a projekt
cégnek kell finanszírozni, de érdemes abba belegondolni, hogy ha a tervek elkészülnek
és a pályázat még sem lesz sikeres, ezeket a terveket a késıbbiek során is fel lehet
használni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, befogadja a cégnévre vonatkozó módosító
javaslatot, arról külön szavazást nem rendel el.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

38/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgári törvénykönyvrıl
szóló 1959. évi IV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján, a Gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény 11. § (4) bekezdésének alkalmazásával elhatározza
Nánás-Therm Beruházó és Energetikai Szolgáltató Kft. létrehozását.
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A társaság rövidített neve: Nánás-Therm Kft.
A társaság székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám., tagjai:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám,
képviseletre jogosult: Szólláth Tibor polgármester) és a MIKRONTECH Mérnöki
Iroda Korlátolt Felelısségő Társaság (2040 Budaörs, Gyár u. 2. szám, képviseletre
jogosult: Tanyi Bertalan ügyvezetı).
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nánás-Therm Kft.
törzstıkéjét, figyelemmel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
114. § (1) bekezdésében foglaltakra, pénzbeli hozzájárulásként 1.000.000,- Ft-ban
határozza meg.
A képviselı-testület a Kft. társasági szerzıdését a melléklet szerint jóváhagyja.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 670.000,- Ft pénzbeli
hozzájárulás összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. társasági szerzıdésének
aláírására, valamint felkéri az alapítással kapcsolatos feladatok végrehajtására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15. – az intézkedések megtételére

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Dr. Kis Ágnes) mellett, 1 fı (Török István) nem vett részt
a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

39/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nánás-Therm Beruházó és
Energetikai Szolgáltató Kft. ügyvezetıjének
Név:
Születési hely és idı:
Anyja születési neve:
Lakcím:

Rozgonyi Attila
Tiszalök, 1957. 12. 08.
Torma Etelka
2146 Mogyoród
Gödöllıi út. 121 sz.

alatti lakost választja meg 2013. január 31. napjától kezdıdıen határozatlan
idıtartamra.
A Kft. ügyvezetıje feladatát megbízási jogviszony keretében, javadalmazás nélkül
látja el.
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Felkéri a polgármestert a megválasztott tisztségviselı értesítésére és felkéri a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 8 igen szavazat és
2 tartózkodás (Oláh Miklós, Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

40/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nánás-Therm Beruházó és
Energetikai Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának az
EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértı, Tanácsadó
Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot
(4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz., Cg. 09-10-00033)
választja meg 2013. január 31. napjától kezdıdıen 2017. május 31. napjáig tartó
határozott idıre.
A javadalmazását 30.000,- Ft + ÁFA/hó mértékben állapítja meg a Képviselıtestület.
Felkéri a polgármestert a megválasztott könyvvizsgáló értesítésére és felkéri a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.

A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 6 igen szavazat és
3 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes, Oláh Miklós, Török István) mellett, 1 fı (Tóth Imre)
nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

41/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nánás-Therm Beruházó és
Energetikai Szolgáltató Kft.. felügyelıbizottsága három tagjának:
a)

név: Tóth Imre
anyja születési neve: Kerékgyártó Juliánna
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lakcím: 4080 Hajdúnánás, Báthory u. 48. szám
b)

név: Gélák Pál
anyja születési neve: Kormos Mária
lakcím: 4080 Hajdúnánás, Baross u. 1/E szám és

c) név: Tanyi Bertalan
anyja születési neve: Tóth Irén
lakcím: 2045 Törökbálint, Otelló u. 43. szám

alatti lakosokat választja meg 2013. január 31. napjától kezdıdıen 2018. január 31.
napjáig tartó határozott idıre.
Felkéri a polgármestert a megválasztott tagok értesítésére és felkéri a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 15.

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az Európai Bizottság
Európa a polgárokért program keretében Testvérvárosok polgárainak találkozói címő
pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, mi a céljuk ezzel a pályázattal.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a tavalyi évben sikerrel zajlott le a
testvérvárosi pályázat majd 200 fı részvételével. Idén is az lenne a cél, hogy a nyári
programokra meghívnák a testvértelepüléseket, amit a pályázati pénzbıl finanszírozni
tudna a város. Igazából önerı és elıkészületi költség nincs a pályázatban, így nem sok
kockázattal jár a beadása.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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42/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Bizottság Európa a polgárokért program 1. alprogram
Aktív polgárokat Európának 1. Testvérvárosi program 1.1 Testvérvárosok
polgárainak találkozói pályázati programjára,~11.000 EUR összeg erejéig.
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: 2013. január 31.
Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Környezet és
Energia Operatív Program keretében megvalósuló
pályázatok benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, hogy a pályázatokban vállalt önerık
kifizetése, nem fog-e gazdaságilag problémát jelenteni az önkormányzat számára.
Kiss György irodavezetı elmondta, a költségvetés készítésekor kalkuláltak a
pályázatokban vállalt önerı összegeivel, így feltehetıen nem okoz majd ezek
kifizetése problémát.
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 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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43/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani az
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása címő KEOP–
2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra.
Projekt megnevezése: “Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévı iskola épület
épületenergetikai fejlesztése”
A pályázat megvalósítási helyszíne: Bocskai István Általános Iskola Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás, Iskola
utca 3-5-7. szám, 8 hrsz. alatti telephelye.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 142 477 490,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
142 477 490,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 121 105 867,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 21 371 623,-Ft.
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erı összegét, 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.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
a költségvetésben elkülöníti.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidıre történı benyújtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 11.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

44/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani az
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
címő KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra.
Projekt megnevezése: “Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti meglévı iskola épület
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
A pályázat megvalósítási helyszíne: Bocskai István Általános Iskola Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás, Magyar
utca 104. szám 3262 hrsz. alatti telephelye.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 204 104 077,-Ft.
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A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
204 104 077,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 173 488 465,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 30 615 612,-Ft.
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erı összegét, 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.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
a költségvetésben elkülöníti.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidıre történı benyújtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. február 11.

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

45/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani az
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
címő KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra.
Projekt megnevezése: “ Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévı óvoda épület
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám
2906 hrsz. alatti ingatlan.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 79 715 137,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
79 715 137,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 67 757 866,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 11 957 271,-Ft.
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erı összegét, 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.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
a költségvetésben elkülöníti.

130
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidıre történı benyújtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 11.

A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 10 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

46/2013. (I. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani az
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása címő KEOP–
2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra.
Projekt megnevezése: “Városi Rendelıintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület
épületenergetikai fejlesztése”
A pályázat megvalósítási helyszíne: Városi Rendelıintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
10. épület, 13/A/1 hrsz. alatti ingatlan.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 92 329 000,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
92 329 000,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 78 479 650,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 13 849 350,-Ft
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erı összegét, 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.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
a költségvetésben elkülöníti.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidıre történı benyújtásához szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 11.

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel több kérdés észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a testület tagjainak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselıtestület rendkívüli ülését du. 16 óra 35 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Török István
jegyzıkönyv-hitelesítı

