JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. március 7-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. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Oláh Miklós, Buczkó József,
Dombi György képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Juhász Endre alpolgármester,
Tóth Imre, 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 csoport csoportvezetıje, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport
csoportvezetıje, Füz Péterné pályázatíró- és elszámoló, Dr. Nagy Attila
pályázatkezelési ügyintézı, 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.
Szólláth Tibor polgármester úr ezután a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért
javaslatot.
Buczkó József képviselı úr Ötvös Attila képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Ötvös Attila 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 Ötvös Attila képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 6 igen
szavazattal, 1 fı (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony megérkezett, így a testület 8 fıvel folytatta
tovább a munkát.)
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Szólláth Tibor polgármester úr 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 Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának
módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az „ENERGIA - HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK
SZÖVETSÉGE”
(2800 Tatabánya, Fı tér 6.) szervezethez történı
csatlakozásra, tagfelvételi kérelem benyújtására, tagdíj biztosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a „Tanyai termelık a hajdúnánási piacon” tárgyú építési
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Bethlen Gábor Alapkezelı Zrt. által meghirdetett Bethlen Gábor
Alap 2013. évi „Egyéb támogatások” elıirányzat „Nyílt pályázat” elnevezéső
keret terhére pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Kiss Imre jegyzı 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 határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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107/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatalnak (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
2013. március 1. napjával hatályos, a 101/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi
Határozattal elfogadott alapító okiratát a melléklet szerinti egységes szerkezetben, az
alábbi módosításokkal fogadja el:
- Az alapító okirat bevezetı részének szövege a következı:
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. sz.), Folyás Község Önkormányzata Képviselı-testülete
(4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.), Újtikos Község Önkormányzata Képviselı-testülete
(4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.), és Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselı-testülete (4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz.) az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelıen az alábbi alapító okiratot adja ki:”
- Telephelyek:
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Folyási Kirendeltsége
4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Újtikosi Kirendeltsége
4096 Újtikos, Arany János utca 12. sz.
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Tiszagyulaházai Kirendeltsége
4097 Tiszagyulaháza, Kossuth utca 73. sz.
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 15. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Fürdı utca 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. sz.(Somorjai
László Városi Sportcsarnok).

- Az alapító okirat 7. pontjában az alapítók neve mellett azok székhelye is feltüntetésre
kerül az alábbiak szerint :

„7. Alapító szervek neve, székhelye: Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testülete,
(4080
Hajdúnánás,
Köztársaság tér 1. sz.)
Folyás Község Önkormányzata Képviselıtestülete, (4095 Folyás, Kossuth utca 13. sz.)
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Újtikos Község Önkormányzata Képviselıtestülete, (4096 Újtikos, Arany János utca 12.
sz.)
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Képviselı-testülete (4097 Tiszagyulaháza,
Kossuth utca 73. sz.).”
- Az Alapító okirat 9. pont megnevezésébıl a „megszőnésének idıpontja” szövegrész
törlésre kerül, és a 9. pont Újszentmargita-Folyás Körjegyzıség székhelyének (4065
Újszentmargita, Rákóczi utca 125. sz.) feltüntetésével kiegészül.
- Az Alapító okirat 9. A hivatal vezetıjének kinevezése ponttól kezdıdıen a 9.-13.
pontok számozása 10.-14. pontra változik.
Az 101/2013. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott okirat egyéb
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 8.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az „ENERGIA HATÉKONY ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE” (2800 Tatabánya, Fı tér 6.)
szervezethez történı csatlakozásra, tagfelvételi kérelem benyújtására, tagdíj
biztosítására
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.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

108/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Energia - Hatékony
Önkormányzatok Szövetség (2800 Tatabánya, Fı tér 6.) Alapszabályát megismerte, azt
elfogadja, és úgy határoz, hogy csatlakozni kíván az Energia - Hatékony Önkormányzatok
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Szövetséghez (2800 Tatabánya, Fı tér 6.).
A képviselı-testület az Energia - Hatékony Önkormányzatok Szövetség havi 5.000,- Ft/hó,
azaz 60.000,- Ft/év összegő tagsági díját a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
továbbá felhatalmazza az elıterjesztéshez mellékelt tagfelvételi kérelem aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 8.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a „Tanyai
termelık a hajdúnánási piacon” tárgyú építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, hogy ha 40 millió forintot nyertek erre a
pályázatra és a közbeszerzésre benyújtott alapján ennek csak a felét költik el, akkor mi
lesz a többi pénzzel.
Gélák Pál csoportvezetı elmondta, a kivitelezendı munkák közül csak az építési
részt kellett közbeszereztetni, a többi munkarész nem közbeszerzés-köteles, de ezen
kívül még számtalan olyan feladat van, ami pénzbe kerül. Ilyen többek között a
védjegy kidolgozása, a piaci árusítás feltételeinek megteremtése. Ezeket összeadva jön
ki a 40 millió forint.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az építési résznek április 30-ig el kell
készülnie. A piac ezen részén csak hajdúnánási termékeket lehet majd árusítani,
amelyek természetesen csak hajdúnánási alapanyagból készülhetnek. Szigorúan fogják
ellenırizni azt, hogy ezeknek a feltételeknek az árusított termékek megfelelnek-e vagy
sem.
Oláh Miklós képviselı úr azt kérdezte, mi volt a másik két benyújtott pályázat
eredménytelenségének az oka.
Gélák Pál csoportvezetı elmondta, a másik két benyújtott pályázatot hiánypótlásra
kötelezték, de ennek egyik pályázó sem tett idıben eleget, így a pályázatuk
érvénytelen volt.
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Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatának I. és II. pontját 7 igen
szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

109/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló Bizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a „Tanyai
termelık a hajdúnánási piacon” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
I.)
1) Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
ajánlattevı ajánlata érvényes
2) Nánásép Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/A.) ajánlattevı ajánlata
érvénytelen
3) MÉN-ÉP 2003 Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/A.) ajánlattevı
ajánlata érvénytelen
II.) A „Tanyai termelık a hajdúnánási piacon” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 15.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 7 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

110/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Tanyai termelık a hajdúnánási
piacon” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak
szerint hozza meg:
A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft.-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) nyilvánítja, mivel az említett
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ajánlattevı ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevı az árlejtés során a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást ajánlotta. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a
kivitelezésre nyújtott támogatás nettó 22.061.500,- Ft-os kertén belül van.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 15. - az ajánlattevık értesítése a döntésrıl
2013. március 25. - a szerzıdés megkötése a nyertes ajánlattevıvel

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bethlen Gábor
Alapkezelı Zrt. által meghirdetett Bethlen Gábor Alap 2013. évi „Egyéb támogatások”
elıirányzat „Nyílt pályázat” elnevezéső keret terhére pályázat benyújtására
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, így
szavazást rendelt el
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

111/2013. (III. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani a
Bethlen Gábor Alapkezelı Zrt. által meghirdetett Bethlen Gábor Alap 2013. évi „Egyéb
támogatások” elıirányzat „Nyílt pályázat” elnevezéső keret terhére, I. A magyar közösség
céljait szolgáló kulturális és oktatási programok támogatása pályázati tárgyra legfeljebb
4.000.000 Ft összeg erejéig.
Továbbá a képviselı-testület kinyilatkozza, hogy a pályázott projekt megvalósításához
rendelkezésre álló önrész mértéke: 0 Ft.
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. március 13.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
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Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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 16 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

