JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. február 21-én - csütörtökön - de. 8,00 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, Ötvös Attila, Tóth
Imre, Oláh Miklós, Buczkó József, Török István, Dombi György képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Szabóné Marth Éva, Kovács Zsolt,
képviselık
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Fülöpné
Baráz Judit a szociális csoport csoportvezetıje, Törökné Melis Ágnes az
építéshatósági csoport csoportvezetıje, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport
csoportvezetıje, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
az
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

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 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Tóth Imre képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Tóth Imre 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 Tóth Imre képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 7 igen
szavazattal, 2 fı (Oláh Miklós, Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e megjegyzés, észrevétel.
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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 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat felvételi körzetének
meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitánysággal létrejövı
ajándékozási szerzıdés megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében
megvalósítható,
az
önkormányzati
fenntartású
intézmények
energiaszükségletének biztosítását, illetve energia-költségének csökkentését
szolgáló napelemes rendszerek kiépítésével kapcsolatban
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés orvosi eszközök beszerzésének finanszírozására felhalmozási célú
hitel felvételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos vélemény
kialakítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, van-e lehetısége a képviselı-testületnek,
hogy az iskola felvételi körzetét kiterjesszék a járás egész területére.
Tóth Imre intézményvezetı válaszában elmondta, az általános iskola vonatkozásában
nem tud errıl információt adni, viszont a zeneiskolába eddig lehetett más városokból
jelentkezni.
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Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, tudomása szerint bárkit fel lehet venni az
iskolába, aki oda jelentkezik, de csak a hajdúnánásiakat kötelezı felvenni az
intézménybe.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, véleménye szerint minden város
maga határozza meg a körzetét, a képviselı-testületnek nincs arra kompetenciája, hogy
más települések helyett nyilatkozzanak ebben a kérdésben.
Tóth Imre intézményvezetı elmondta, a törvényi elıírás az, hogy az intézmény
vonatkozásában egységes felvételi körzetet kell meghatározni, ık ezt már korábban
megtették.
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 és
1 tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

83/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére megküldött, HBB/12/00157-66/2013.
ügyiratszámú levéllel kapcsolatban kinyilvánítja azon véleményét, miszerint
egyetért azzal, hogy a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 1012. szám) felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területében legyen
megállapítva.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási
Fıosztályának (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 22.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdú-Bihar
Megyei Rendır-fıkapitánysággal létrejövı ajándékozási szerzıdés megkötésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, az Országos Rendır-fıkapitányság kérésére a
szerzıdés 12. pontjában azt a szövegszerő módosítást javasolja, hogy a lehúzott
szövegrész helyére „a Belügyminiszter egyetértett” szövegrész kerüljön be. Erre azért
van szükség, mert a saját hatáskörben kiadott BM utasítás nincs hatályban, így a
miniszter úr engedélye szükséges, amely nyilatkozat a szerzıdés mellékletét fogja
képezni.
Szólláth Tibor polgármester úr felhívta arra a figyelmet, hogy két határozati javaslat
van. Az egyikben döntenek az ajándékozásról, a másik pedig arról szól, hogy az
önkormányzat a feladatai ellátásához szeretné a jelenlegi kapitányság épületét. Van
egy olyan kitétel is, hogy amennyiben az ajándékozott ingatlan nem kerül 3 éven belül
beépítésre, úgy az térítésmentesen visszakerül az önkormányzat tulajdonába.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, hogy a telekalakítás során a Dorogi út felıl
kialakul egy sáv és azzal mi az önkormányzat célja.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, a közútkezelınek van egy
útszélesítési terve, de amíg az nem valósul meg, ez a rész közparkként fog
funkcionálni.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

84/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat tulajdonában lévı hajdúnánási 3261 hrsz-ú, 7033 m2 területő
„kivett sporttelep” megnevezéső ingatlanból az Orosz Miklós földmérı által
elkészített, 11/2013 munkaszámú változási vázrajz szerint kialakítandó
3261/2 hrsz-ú, 2500 m2 alapterülető ingatlanra vonatkozóan - Hajdúnánás település
közbiztonságának biztosításában való közremőködés céljából - a Hajdú-Bihar
Megyei Rendır-fıkapitánysággal (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) a
melléklet szerinti ajándékozási szerzıdést köt.
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 2. § (2) bekezdése és 28. § (5) bekezdése alapján az ingatlan
tulajdonjogának megszerzése a Magyar Állam javára történik, amelynek
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képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. az Ingatlanra vonatkozóan
Ajándékozottal nem visszterhes vagyonkezelési szerzıdést köt.
Felkéri a polgármestert, hogy az Országos Rendır-fıkapitányság Gazdasági
Fıigazgatósága (1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám) és a Hajdú-Bihar Megyei
Rendır-fıkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) értesítésérıl
gondoskodjon, valamint a 3261 hrsz-ú ingatlan megosztása és annak ingatlannyilvántartási átvezetése után felhatalmazza az ajándékozási szerzıdés
megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 28. – értesítésre
2013. március 31. – szerzıdés aláírására

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

85/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
miszerint Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelezı feladatainak ellátása
érdekében - amennyiben lehetıség van rá - kezdeményezni kívánja a Hajdúnánási
Rendırkapitányság elhelyezésére szolgáló, természetben a Hajdúnánás, Bocskai u.
26-28. szám alatt található ingatlan Hajdúnánás Városi Önkormányzat térítésmentes
tulajdonába kerülését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan térítésmentes tulajdonba kerülésére
vonatkozóan az Országos Rendır-fıkapitánysággal (1139 Budapest, Teve u.
4-6. szám) tárgyalásokat folytasson, valamint felkéri arra, hogy a tárgyalások
eredményérıl a képviselı-testületet tájékoztassa.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Környezet és
Energia Operatív Program keretében megvalósítható, az önkormányzati fenntartású
intézmények energiaszükségletének biztosítását, illetve energia-költségének
csökkentését szolgáló napelemes rendszerek kiépítésével kapcsolatban
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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Gélák Pál csoportvezetı ismertette az elıterjesztést.
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 8 igen szavazattal, 1 fı
(Török István) nem vett részt a szavazásban, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

86/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú
Képviselı-testületi Határozatának megfelelıen pályázatot nyújtott be a „Megújuló
energia alapú villamos energia, kapcsolt hı és villamos energia, valamint
biometán termelés” címő KEOP–2012-4.10.0/C kódszámú pályázatra az alábbiak
szerint.
Projekt megnevezése: „Hajdúnánás Városi Önkormányzat energiaellátásának
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével”
A pályázat megvalósítási helyszínei:
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. HRSZ 3503.,
− 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. HRSZ 3056.,
− 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. HRSZ 3510.,
− 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. HRSZ 2906.,
− 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. HRSZ 3600/6.,
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. HRSZ 3502.,
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. HRSZ 4946.,
− 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 19. HRSZ 3487. alatti ingatlanok.
A pályázati projekt a fent megjelölt nyolc helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 162 240 213,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
162 240 213,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 137 904 181,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 24 336 032,-Ft.
Javasolt beépített teljesítmény összesen: 146 kWp
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Az elıkészítés tervezett költsége: 2 098 929 Ft
Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (2 098 929 Ft-ot) 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, míg az – elıkészítésen felüli – a pályázathoz
szükséges 24 336 032 Ft saját erı összegének finanszírozására hosszúlejáratú
fejlesztési hitel felvételét határozza el.
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 szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 25.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

87/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú
Képviselı-testületi Határozatának megfelelıen pályázatot nyújtott be a „Megújuló
energia alapú villamos energia, kapcsolt hı és villamos energia, valamint biometán
termelés” címő KEOP–2012-4.10.0/C kódszámú pályázatra az alábbiak szerint.
Projekt megnevezése: „Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı
Iskola és Kollégium energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével”
A pályázat megvalósítási helyszínei:
− 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. HRSZ 5193.,
− 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.. HRSZ 4913. alatti ingatlanok.
A pályázati projekt a fent megjelölt két helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 92 083 628,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
92 083 628,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 78 271 084,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 13 812 544,-Ft.
Javasolt beépített teljesítmény összesen: 82 kWp
Az elıkészítés tervezett költsége: 1 343 025 Ft

Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (1 343 025 Ft-ot) a lakások és
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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, míg az – elıkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 13 812 544 Ft saját erı
összegének finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el.
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 szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. február 25.

A képviselı-testület az elıterjesztés harmadik határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

88/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú
Képviselı-testületi Határozatának megfelelıen pályázatot kíván benyújtani a „helyi hı és
villamos-energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő KEOP–20124.10.0/A kódszámú pályázatra az alábbiak szerint.
Projekt megnevezése: „Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat energiaellátásának
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével”
A pályázat megvalósítási helyszínei:
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. HRSZ 8.,
− 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. HRSZ 4946. alatti ingatlanok.
A pályázati projekt a fent megjelölt két helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 51 355 115,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
49 871 440,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 42 390 724,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 7 480 716,-Ft.
Javasolt beépített teljesítmény: 44 kWp
Az elıkészítés tervezett költsége: 750.506 Ft

Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (750 506 Ft-ot) a lakások és helyiségek
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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, míg az –
elıkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 8 964 391 Ft saját erı összegének
(támogatáshoz kapcsolódó önerı 7 480 716 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható
költség 1 483 675 Ft) finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza
el.
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 25.

A képviselı-testület az elıterjesztés negyedik határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

89/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú
Képviselı-testületi Határozatának megfelelıen pályázatot kíván benyújtani a „helyi hı és
villamos-energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő KEOP–20124.10.0/A kódszámú pályázatra az alábbiak szerint.
Projekt megnevezése: „Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével”
A pályázat megvalósítási helyszíne: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. HRSZ 3508. alatti
ingatlan.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 57 161 670,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
55 510 240,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 47 183 704,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 8 326 536,-Ft.
Javasolt beépített teljesítmény: 49 kWp
Az elıkészítés tervezett költsége: 750.506 Ft
Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (750 506 Ft-ot) 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, míg az –
elıkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 9 977 966 Ft saját erı összegének
(támogatáshoz kapcsolódó önerı 8 326 536 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható
költség 1 651 430 Ft) finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza
el.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
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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 25.

A képviselı-testület az elıterjesztés ötödik határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

90/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú
Képviselı-testületi Határozatának megfelelıen – a javasolt beépített teljesítmény
módosítása mellett – pályázatot kíván benyújtani a „helyi hı és villamos-energia igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” címő KEOP–2012-4.10.0/A kódszámú
pályázatra az alábbiak szerint.
Projekt megnevezése: „Hajdúnánás, Városi Rendelıintézet energiaellátásának
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével”
A pályázat megvalósítási helyszíne: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. HRSZ 13. alatti
ingatlan.
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg.
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 58 322 981,-Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
56 638 000,-Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 48 142 300,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 8 495 700,-Ft.
Javasolt beépített teljesítmény: 50 kWp
Az elıkészítés tervezett költsége: 750.506 Ft
Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (750 506 Ft-ot) 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, míg az –
elıkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 10 180 681 Ft saját erı összegének
(támogatáshoz kapcsolódó önerı 8 495 700 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható
költség 1 684 981 Ft) finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza
el.
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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 25.

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés orvosi eszközök
beszerzésének finanszírozására felhalmozási célú hitel felvételére
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, nincs-e olyan pályázati kiírás, amibıl
finanszírozni lehetne ezeket az orvosi eszközöket.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ha lenne ilyen lehetıség, akkor élnének
vele, de nincs olyan pályázati kiírás, ami komplexen kezelné a rendelı felújítását és az
eszközbeszerzést. Azért javasolják most az eredetileg bekalkulált, 10 millió forinttal
olcsóbb gép helyett ezt, mert az eredetin csak egy detektor van és amennyiben bekerül
a tüdıszőrés a rendelıbe, úgy nem tudják majd ezt a feladatot ellátni.
Török István képviselı úr elmondta, egyetért Oláh Miklós képviselı úrral, jobb
lenne ezt pályázati úton megoldani. Lehet érdemes lenne várni egy keveset, hátha lesz
olyan kiírás, ami nekik is megfelel.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, az elızı döntésük után került sor az
árajánlatok bekérésére. Az olcsóbb, 1 detektoros géppel az a baj, hogy folyamatosan
állítani kéne hol fekvı, hol állókép rögzítéshez, ami magában hordozza a
meghibásodás lehetıségét. İ a feladatellátás biztosítása érdekében javasolja ennek a
2 detektoros gépnek a beszerzését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, jelenleg ı nem lát arra esélyt, hogy olyan
pályázat kerüljön kiírásra, ami nekik megfelelne. A digitális üzemmódra történı átállás
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megtakarítást jelent, mint ahogy az is, ha a tüdıgondozó bekerülne a rendelıbe. Ezek a
megtakarítások fedeznék ennek a hitelnek a törlesztését.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
így szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Kis Ágnes) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

91/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbi orvosi
eszközöket kívánja beszerezni, melyeket a Városi Szakorvosi
Rendelıintézetben kíván használni:
Megnevezés
kétdetektoros röntgendigitalizáló
kardiológiai szakrendelés eszközei
(terheléses EKG rendszer, ultrahang készülék, holter)
Összesen:

Bruttó érték
37.160 eFt
15.545 eFt
52.705 eFt

A képviselı-testület elhatározza, hogy a fenti eszközök beszerzésének
finanszírozására 2.636 eFt önerı mellett 50.069 eFt felhalmozási hitelt kíván
felvenni a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Program 1.6-7. egészségügyi alapellátás és egészségügyi alapellátást
meghaladó egészségügyi szakellátás intézményi- és eszközfejlesztése
fejlesztési célja szerinti hitel keretében, a legjobb ajánlatott adó hitelintézettıl
az alábbiak szerinti feltételekkel:
• a hitel futamideje: 10 év;
• türelmi idı: 2 év;
• rendelkezésre tartási idı: 1 év;
• a hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehetı bevételek
engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig,
valamint ingatlanfedezet;
• kamaton kívül más díj nem számítható fel;
• bírálati szempont: a kamat mértéke.
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A képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
megfizetésére és ezen kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves
költségvetésekbe betervezi. Ingatlanfedezet nyújtásáról a finanszírozó
hitelintézettel folytatott tárgyalás alapján külön döntést hoz.
A képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletben tervezett 2.018 eFt felett
szükséges 618 eFt önerıt a 2013. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka
terhére biztosítja.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot
keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései alapján nyújtson be
kérelmet az adósságot keletkeztetı ügylethez a Kormány részérıl történı
elızetes hozzájárulása iránt. A hozzájárulás megadását követıen
felhatalmazza a hitelszerzıdés aláírására.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak
alapján gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 15. - a rendeletmódosításra és az elızetes
hozzájárulás megkérésére
2013. április 15.
- a hitelszerzıdés aláírására

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı tájékoztatta a képviselı-testületet arról, hogy Folyás,
Tiszagyulaháza és Újtikos képviselı-testülete olyan döntést hozott, ami értelmében
szeretnének Hajdúnánás Városi Önkormányzattal egy közös hivatal keretein belül
tovább mőködni. Már korábban elkezdıdtek errıl a tárgyalások a 4 település között, de
a döntések csak most születtek meg. A közös hivatal létráhozásához szükséges döntés
meghozatala érdekében 2013. február 27-én összehívásra kerül egy rendkívüli együttes
képviselı-testületi ülés, a 4 település részvételével. A téma fontosságára tekintettel
kedden mind a 4 bizottságon össze kell hívni, de természetesen a meghívó és az
írásbeli anyag megküldésre kerül minden testületi és bizottsági tag számára.
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Dombi György képviselı úr elmondta, vasárnap kerül sor a kommunizmus
áldozatainak emléknapjára szervezett megemlékezésre, ahová mindenkit várnak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, kéri a testület tagjait, hogy a moldáv úttal
kapcsolatban a részvételi szándékukat legkésıbb március 10-ig jelezzék.
Mivel több kérdés észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli ülését
de. 8 óra 30 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Tóth Imre
jegyzıkönyv-hitelesítı

