JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. április 16-án - kedden - du. 17,00 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, Oláh
Miklós, Dombi György, Buczkó József képviselık
A képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Tóth Imre, Szabóné Marth Éva,
Kovács Zsolt, 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, 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.
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 7 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a 198/2012. (IV. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat
módosítására és az ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés
fejlesztése” tárgyú pályázat „Közösségi közlekedés biztonságának és
színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és
Görbeházán” címő projekt megvalósításához szükséges konzorciumi
megállapodás elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 198/2012. (IV. 26.)
számú Képviselı-testületi Határozat módosítására és az ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú,
„Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat „Közösségi közlekedés
biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és
Görbeházán” címő projekt megvalósításához szükséges konzorciumi megállapodás
elfogadására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr azt kérdezte, hogy az általuk kért
részközbeszerzés megvalósulhat-e.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, legjobb tudása szerint igen, de irodavezetı
asszony megerısítheti ebben.
Kissné Barta Piroska irodavezetı elmondta, jelen megállapodásban rögzítve van a
részközbeszerzés kiírása.
Szólláth Tibor polgármester úr arról beszélt, az volt a dilemma ezzel kapcsolatban,
hogy jelen megállapodás keretében a hajdúdorogi közbeszerzési szabályzatot kell majd
alkalmazni és Hajdúnánásnak csak javaslata lehet, a bizottságba pedig majd tagot
delegálhatnak.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 7 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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163/2013. (IV. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 198/2012. (IV. 26.) számú
Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú,
„Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés
biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és
Görbeházán” címő pályázat megvalósításához a saját forrás vállalását az alábbiak szerint
kívánja biztosítani:
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltsége Hajdúdorog,
Hajdúnánás, Polgár és Görbeháza településekre vonatkozóan 338.318.694 Ft, melynek a
forrásösszetételét az együttmőködı települési önkormányzatok az alábbiak szerint
kívánják biztosítani:
− támogatás (95 %):
321.402.759 Ft
− saját forrás (5 %):
16.915.935 Ft
A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltségébıl a
Hajdúnánás Városi Önkormányzatot 127.385.397 Ft terheli.
A képviselı-testület a fejlesztés teljes összköltségébıl ráesı költségek fedezetét az alábbi
forrásokból kívánja biztosítani:
− támogatás (95 %):
121.016.127 Ft
− saját forrás (5 %):
6.369.270 Ft
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fent felsorolt pályázati önerıt
6.369.270 Ft összeggel, az önkormányzat éves költségvetéseiben, 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 bevételekbıl biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város
Önkormányzatának polgármesterét értesítse, valamint a megvalósításhoz szükséges
forrásoknak az önkormányzati költségvetésbe való betervezésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. április 25.

A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazat és
1 tartózkodás (Dr. Juhász Endre) mellett, elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
164/2013. (IV. 16.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése”
tárgyú felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának
növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” elnevezéső pályázat
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konzorcium keretében történı megvalósításához
együttmőködési megállapodás”-t jóváhagyja.

a

mellékelt

„Konzorciumi

Felhatalmazza a polgármestert a „Konzorciumi együttmőködési megállapodás”
aláírására, és felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. április 25.

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
du. 17 óra 08 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

