JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. március 22-én - pénteken - 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, Kovács
Zsolt, Oláh Miklós, Buczkó József, Dombi György képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Szabóné Marth Éva, 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. Molnár Anett
jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 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 7 igen
szavazattal, 1 fı (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
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.
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A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a 84/2013. (II. 21.) számú Képviselı-testületi Határozattal
elfogadott ajándékozási szerzıdés módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Jogi Ügyrendi
és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága által meghirdetett „Közmővelıdési célú
képzımővészeti alkotó táborok, honismereti táborok, kulturális programok,
közmővelıdési rendezvények, valamint országos, regionális, megyei vagy
kistérségi szintő eseményen való részvétel támogatására 2013. évben” címő
nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek
Kollégiuma által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 84/2013. (II. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott ajándékozási szerzıdés módosítására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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:
112/2013. (III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 84/2013. (II. 21.) számú
Képviselı-testületi Határozattal elfogadott, a Hajdú-Bihar Megyei Rendırfıkapitánysággal (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) kötendı, hajdúnánási
3261/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerzıdést a jelen határozat melléklete
szerinti módosított tartalommal elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy az Országos Rendır-fıkapitányság Gazdasági
Fıigazgatósága (1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám) és a Hajdú-Bihar Megyei Rendırfıkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) értesítésérıl gondoskodjon, valamint
felhatalmazza az ajándékozási szerzıdés megkötésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 31.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nánás Pro
Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az elıterjesztéshez módosított határozati
javaslatok kerültek kiosztásra.
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 elsı határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
113/2013. (III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) technikai, mőszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó lehetıséget megismerve úgy határoz, hogy
támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához a
helyi önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról szóló
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: NKÖM rendelet) 9. § (1) bekezdése
alapján a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)
technikai, mőszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.
A képviselı-testület a megjelölt feladaton belül:
− digitális hangkeverı pult, digitális stage boksz, digitális csoport kábel
− színházi reflektorok (PC, Fresnel, PAR 64) 16 db
− LED-es bar színezı lámpák 2 db
− dimmer pack (fényszabályozó berendezés) 12 csatornás + csoport kábel
− fejgép 1 db
− aluhíd-tartószerkezet 9 m
− robot lámpa 2 db
− végerısítı 2 db
− mikrofon dobhoz 1 db
− SM 58 mikrofon 3 db
− CD lejátszó 1 db
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−
−
−
−

külsı hangkártya számítógéphez
Hazer – füstgép 1 db
kábelek (mikrofon, hálózati) 15 db x 15 m-es
Audix mikroport rendszerhez kiegészítık:

- 2 db nyeles mikrofon
- szállító konténer 3 db
beszerzésével kívánja az eszközállományt és berendezési tárgyakat gyarapítani.
A képviselı-testület a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. technikai, mőszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapításához az önerıt az önkormányzat
költségvetésének általános tartaléka terhére 2.500.000,- forint összegben biztosítja.
A képviselı-testület biztosítja, hogy a támogatást az NKÖM rendeletben elıírt célra
használják fel, és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a központi támogatáshoz, az
önrésszel együtt - a támogatási összegnek az önkormányzat számlájára történı
megérkezésétıl számított - nyolc banki napon belül hozzáférhet.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 25.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
114/2013. (III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tekintettel a 113/2013.
(III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozatára, támogatási megállapodás
megkötését határozza el a Hajdúnánási Holding Zrt-vel (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. szám), amelynek keretében a Zrt. 2.500.000,- Ft összegő
támogatást nyújt az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátására.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó a szükséges
intézkedések megtételére és felhatalmazza a támogatási megállapodás
megkötésére.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. március 25.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyőlése Jogi Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok
Bizottsága által meghirdetett „Közmővelıdési célú képzımővészeti alkotó táborok,
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honismereti táborok, kulturális programok, közmővelıdési rendezvények, valamint
országos, regionális, megyei vagy kistérségi szintő eseményen való részvétel
támogatására 2013. évben” címő nyílt pályázati felhívásra 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,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
115/2013. (III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlése Jogi Ügyrendi és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a
VIII. Hajdúnánási Nemzetközi Képzımővészeti Alkotótábor költségeinek
finanszírozása céljából legfeljebb 100.000,- Ft támogatási összeg erejéig
pályázatot kíván benyújtani.
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 22. - a pályázat benyújtására

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek Kollégiuma által meghirdetett
nyílt pályázati felhívásra pályázat benyújtására
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az eredeti határozati javaslathoz képest azt
a módosító javaslatot teszi, hogy 500 eFt helyett 1 millió forintra nyújtsák be a
pályázatot.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, így
szavazást rendelt el
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A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
116/2013. (III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek Kollégiuma
által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a VIII. Hajdúnánási Nemzetközi
Képzımővészeti Alkotótábor költségeinek finanszírozása céljából legfeljebb
1.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig pályázatot kíván benyújtani.
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 29. - a pályázat benyújtására

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
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 15 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

