JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február
25-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 rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Dr. Kis Ágnes, Szabóné
Marth Éva, Ötvös Attila, Dombi György, Buczkó József, Oláh Miklós képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradt: Tóth Imre képviselı
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr.
Csirke Erzsébet aljegyzı, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Kissné
Barta Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje, Gélák Pál a
pályázatkezelési csoport csoportvezetıje, Fülöpné Baráz Judit a szociális csoport
csoportvezetıje, Jóna Imréné jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Javaslatot kért a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére.
Buczkó József képviselı úr Ötvös Attila képviselı urat javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
A képviselı-testület Ötvös Attila képviselı urat, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, l képviselı (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után javasolta, hogy a képviselı-testület a
meghívó szerinti napirendi pontot fogadja el megtárgyalásra.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) 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
2.) Különfélék
ELSİ 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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Szólláth Tibor polgármester úr bevezetıjében elmondta, hogy ezt az elıterjesztést
már többször tárgyalta a testület. Ezek után megkérte Gélák Pál urat, hogy röviden
ismertesse, hogy miért került ismételten az elıterjesztés a testület elé.
Gélák Pál csoportvezetı köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Hozzászólásában
elmondta, a sok változásnak az az oka, hogy menet közben sokat változott a kiírás,
legutóbb a mellékletek péntek délután. A testület elé azért került ismét ez az anyag,
mert a költségvetésnek Ft-ra egyeznie kell a képviselı-testületi határozatban szereplı
számokkal. Az adatok péntek reggel lettek véglegesek és ebben eltérés mutatkozott. A
könnyebb érthetıség kedvéért a mai napon a képviselık megkaptak egy összesítı
táblázatot. Ebbıl látszik, hogy az összes beruházási költség csökkent, ebbıl
következik, hogy a támogatás összege és az önerı összege is szerény mértékben
csökkent. Egy pici növekmény van, az elıkészítés költségei nıttek. A pályázat ma
nyílik meg, ma van az elsı beadási nap. Azért olyan sürgıs a döntés, mert a KEOP-os
pályázatok esetében legkésıbb három napon belül megszőnik a beadási lehetıség.
(Az ülésre Török István képviselı úr megérkezett, így a testület 10 fıvel folytatta
tovább a munkáját.)
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a tájékoztatást. Meglátása szerint ez
egy nagy pályázat, mindenki igyekszik az elsı napon azt beadni. Ez egy nagy munka
volt, bízunk abban, hogy nagy odafigyeléssel készült és kerül beadásra.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr egyetértett azzal, hogy valóban sok módosítás volt a
pályázat kiírásában. Meglátása szerint azonban új korlátok is bekerültek a pályázatba a
mőszaki adatokat tekintve. Javasolta, hogy a pályázatírók ismételten nézzék át a
mutatókat.
Gélák Pál csoportvezetı elmondta, hogy ez a pályázati feltételváltozás ismert volt, a
mostani anyag ezt a módosítást is tartalmazza, de ettıl függetlenül a beadás elıtt a
pályázatot alaposan átnézik.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elıterjesztés határozati
javaslatának pontjairól külön-külön.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata I. pontjának 1./ pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata I. pontjának 2./ pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata I. pontjának 3./ pontját 10 igen
szavazattal (egyhangúlag) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata II. pontjának 1./ pontját 9 igen
szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata II. pontjának 2./ pontját 9 igen
szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslata II. pontjának 3./ pontját 9 igen
szavazattal, l tartózkodással (Oláh Miklós) elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselı-testület az alábbi határozatokat
hozta:
92/2013. (II. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 88/2013. (II. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı:

-

93/2013. (II. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 89/2013. (II. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı:

-

94/2013. (II. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 90/2013. (II. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.
Felelıs:
Határidı:

-

95/2013. (II. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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, 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.
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A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 50 438 268,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
48 981 081,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 41 633 919,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 7 347 162,- Ft.
Javasolt beépített teljesítmény: 44 kWp
Az elıkészítés tervezett költsége: 876 300,- Ft.
Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (876 300 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 8 804 349 Ft saját erı összegének
(támogatáshoz kapcsolódó önerı 7 347 162 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható
költség 1 457 187 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.
96/2013. (II. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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: „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: 56 244 822,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
54 619 881,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 46 426 899,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 8 192 982,- Ft.
Javasolt beépített teljesítmény: 49 kWp
Az elıkészítés tervezett költsége: 933 450,- Ft.
Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (933 450 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 9 817 923 Ft saját erı összegének
(támogatáshoz kapcsolódó önerı 8 192 982 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható
költség 1 624 941 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.
97/2013. (II. 25.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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: 55 479 770,- Ft.
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhetı bekerülési költsége:
53 876 931,- Ft.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 45 795 391,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 8 081 540,- Ft.
Javasolt beépített teljesítmény: 50 kWp
Az elıkészítés tervezett költsége: 952 500,- Ft.
Az önkormányzat az elıkészítés tervezett költségét (952 500 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 9 684 379 Ft saját erı összegének
(támogatáshoz kapcsolódó önerı 8 081 540 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható
költség 1 602 839 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.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megkérte Dr. Kiss Imre jegyzı urat, hogy
a holnapi és a holnaputáni napok programjairól tájékoztassa a képviselıket.
Dr. Kiss Imre jegyzı úr hozzászólásában elmondta, hogy a holnaputáni - szerdai rendkívüli együttes képviselı-testületi ülésre pénteken a képviselık és a nem képviselı
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bizottsági tagok az anyagot, megállapodás, létesítı és megszüntetı okiratok tervezetét
már megkapták. A holnapi napon - kedden - minden bizottság ülésezni fog. Itt az
elıterjesztést készítı elıkészítık is részt vesznek és állnak a bizottság rendelkezésére.
Szerdán pedig a hivatal Dísztermében rendkívüli együttes ülést tartanak Hajdúnánás,
Folyás, Tiszagyulaháza és Újtikos képviselı-testületei. Itt döntenek a közös hivatal
létrehozásáról. Végezetül megköszönte a képviselık, bizottsági elnökök és tagok
segítı együttmőködését.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy az egyeztetés kb. fél éve folyik
az említett települések képviselı-testületeivel. Nekik kellett ugyanis elıször érdemben
arról dönteniük, hogy hogyan tovább. Számukra volt más lehetıség is, hiszen
csatlakozhattak volna Polgár vagy Görbeháza településekhez. İk úgy döntöttek, hogy
hozzánk csatlakoznak. Tudják azt is, hogy mi nem veszünk el tılünk semmilyen
forrást, de a sajátunkból sem tudunk hozzáadni. A földrajzi távolság nem kicsi, ez
jegyzı úr leterheltségét növelheti. A távolabbi célokat tekintve a megvalósulandó
gazdasági szerepkörhöz ez az együttmőködés pozitívan hat. A továbbiakban kérte,
hogy az esetlegesen felvetıdı kérdések a holnapi napi bizottsági üléseken kerüljenek
megválaszolásra, illetve ıt vagy jegyzı urat is kereshetik ebben a témában.
Végezetül rövid tájékoztatást adott a megnyert pályázatok állásáról és azok
kivitelezésérıl.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát
és a képviselı-testület rendkívüli ülését de. 7,20 órakor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

