JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május
9-én - csütörtökön - du. 17,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület rendkívüli
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes,
Ötvös Attila, Buczkó József, Oláh Miklós, Dombi György, Török István képviselık
A képviselı-testület rendkívüli ülésérıl távol maradtak: Tóth Imre, Kovács Zsolt
képviselık
A 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, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport
csoportvezetıje, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Tóth Imre a Bocskai István Általános Iskola,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetıje
a 2.) és 3.) napirendi pont File Gáborné a Klebelsberg Intézményfenntartó
tárgyalásánál:
Központ (KIK) munkatársa
a
3.)
napirendi
pont Skopkó Istvánné a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
tárgyalásánál
Szakközép-,
Szakiskola
és
Kollégium
intézményvezetıje
a
4.)
napirendi
pont Gacsályi Gábor lelkipásztor
tárgyalásánál

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még egy új napirendi pontot, amely a következı:
-

„Elıterjesztés az ÁROP-1.A.5-2013. kódszámú,
„Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban levı önkormányzatok számára” elnevezéső pályázat
benyújtására”
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A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplı napirendek után javasolta
megtárgyalni.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve az új napirendi
pont felvételével és megtárgyalásával kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 9 igen
szavazattal (egyhangúlag) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr 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, de nem vesz részt a szavazásban.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Ötvös Attila képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 8 igen
szavazattal, 1 fı (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés az „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson ” elnevezéső TÁMOP-3.1.1112/2-2012-0072 azonosítószámú nyertes projekt keretében felnıttképzések
(akkreditált képzések) megtartása elnevezéső közbeszerzési eljárás lezáró
döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási
Tankerülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 2. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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5.)

Elıterjesztés a Segítséggel Élık Alapítványa (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt.
7-9. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a Magyar Mővészeti Akadémia által kiírt 2013. évi mővészeti
szakmai program megvalósításának támogatására (pályázat kódja: MMA-13-P)
pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés
az
ÁROP-1.A.5-2013.
kódszámú,
„Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban levı önkormányzatok számára” elnevezéső pályázat
benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az „Óvodafejlesztés
Hajdúnánáson ” elnevezéső TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 azonosítószámú nyertes
projekt keretében felnıttképzések (akkreditált képzések) megtartása elnevezéső
közbeszerzési eljárás lezáró döntés meghozatalára
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,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

210/2013. (V. 09.) 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
az„Óvodafejlesztés Hajdúnánáson”elnevezéső projekt keretében felnıttképzés megtartása
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza
meg:
I.)
1) Learning Innovation Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Királyok útja 98.) ajánlattevı
ajánlata érvényes.
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2) ERUDUTIO Oktatási Zrt. (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd tér 10/A. I. em.3.)
ajánlattevı ajánlata érvényes.
3) M-STÚDIUM Kft. (székhelye: 7370 Sásd, Nagyvárad u. 17.) ajánlattevı ajánlata
érvényes.
II.) Az „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson””elnevezéső projekt keretében felnıttképzés
megtartása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 10.

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

211/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Óvodafejlesztés
Hajdúnánáson”elnevezéső projekt keretében felnıttképzés megtartása 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 Learning Innovation Kft.
(székhelye: 1039 Budapest, Királyok útja 98.) nyilvánítja, mivel az említett 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 megvalósításra nyújtott
támogatás nettó 15.040.000,- 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. május 10. - az ajánlattevık értesítése a döntésrıl
2013. május 23. - a szerzıdés megkötése a nyertes ajánlattevıvel

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 1. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 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.
Tóth Imre intézményvezetı ismertette az intézmény véleményét az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony arról beszélt, ezzel a döntéssel mind a tárgyi
mind a személyi feltételek javulására lehet számítani.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az önkormányzat továbbra is biztosítja a
mőködési feltételeket és ı is bízik a feltételek javulásában.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazat és
1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

212/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a Bocskai István
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám) intézményi átszervezésére
vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete által
elkészített tájékoztató anyagot, támogatja azt, hogy a pedagógiai szakszolgálati
feladatellátás a létrejövı Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményén
belül valósuljon meg, melybıl következıen két intézmény, illetve tagintézmény jön létre:
− Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola
− Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási Tagintézménye
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Hajdúnánási Tankerületének (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
igazgatóját értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
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HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete (4026 Debrecen, Kálvin tér
11. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az
elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, támogatja a szakbizottság harmadik
határozati javaslatát.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Skopkó Istvánné intézményvezetı ismertette az iskolai fórumok véleményét.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr arról beszélt, hogy a javaslatban a Csiha Gyızı
intézmény névhasználatából kikerült a „szakközép” elnevezés. Megkérdezte, hogy ez
az elnevezés visszakerülhet-e az intézmény nevébe, mert ha semmi nem tiltja, akkor ı
ezt a névhasználatot javasolná.
File Gáborné a KIK munkatársa elmondta a „szakképzı” elnevezés összefoglalja a
szakképzı és szakiskola elnevezést. Véleménye szerint amennyiben a testület
javasolhatja az intézmény névhasználatának módosítását a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ felé.
Skopkó Istvánné intézményvezetı elmondta, nem tiltja jogszabály az alpolgármester
úr által javasolt névhasználatot.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, amennyiben jogszabály nem tiltja akkor a
névhasználatra vonatkozó módosítást foglalják bele a harmadik határozati javaslatba.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, mi lesz azokkal a tanárokkal, akik
mind a két intézményegységben tanítottak.
File Gáborné a KIK munkatársa elmondta, a pedagógusok munkáltatója az
intézményfenntartó központ elnöke, így a tanárok munkaköri leírásának módosításával
fogják majd ezt a problémát megoldani.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony azt kérdezte, hogyan kell ezt elképzelni a
gyakorlatban, például az épülethasználat terén.
File Gáborné a KIK munkatársa elmondta, az intézmények együttmőködésével
lehet csak ezt megoldani, de az elızetes egyeztetések alapján ezzel nem lesz probléma.
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Skopkó Istvánné intézményvezetı elmondta, a diákok és a szülık részérıl is az a
kérés érkezett, hogy ne kerüljön sor tanárváltásokra és maradhassanak abban az
épületben, amit eddig is használtak a különbözı órákon.
Szólláth Tibor polgármester úr azt javasolta, hogy a harmadik határozatban az
intézményvezetı által ismertetett kérés is kerüljön megfogalmazásra.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, átolvasta az intézmény
szétválasztására vonatkozó véleményeket, és nem találkozott negatív visszhanggal,
csakis megerısítı véleményekkel. A képviselı-testületnek jelen esetben a
szétválasztással kapcsolatban döntési joga nincs, szintén csak véleményezési joggal
rendelkezik.
File Gáborné a KIK munkatársa elmondta, gyorsnak tőnik ez a véleményezési
eljárás, de már március 1-je óta ismert volt ennek szükségessége, mivel törvényi
elıírás. Köszöni a képviselı-testületnek, hogy megjelentek ezen a rendkívüli ülésen
ezzel is segítve a központ munkáját.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az elhangzott módosításoknak
megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

213/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29. szám) intézményi átalakítására vonatkozó, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által elkészített szakképzési
koncepciót, támogatja a középfokú intézmény szétválasztását Kırösi Csoma Sándor
Gimnázium és Kollégiumra, valamint Csiha Gyızı Szakképzı Iskolára.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Debreceni Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám) igazgatóját
értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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214/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a Kırösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29. szám) intézményi átalakítására vonatkozó, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által elkészített szakképzési
koncepciót, támogatja az Észak-hajdúsági Szakképzı Iskola létrehozását.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Debreceni Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám) igazgatóját
értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal

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

215/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által elkészített szakképzési
koncepciót, azzal a kéréssel fordul a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökéhez,
hogy az Észak-hajdúsági Szakképzı Iskola létrehozását megelızıen legyen tekintettel a
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) közel 400 éves múltjára, illetve arra, hogy az intézmény
1952 óta viseli Kırösi Csoma Sándor nevét.
A gimnáziumban folyó kiváló szakmai munkának köszönhetıen, országos viszonylatban is
kiemelkedıen jó a diákok továbbtanulási aránya, az országos kompetencia-mérésen elért
eredményeik és a különbözı (helyi, országos) szinten nyújtott ösztöndíjban való
részesülésük mértéke. A képviselı-testület fontosnak és hasznosnak tartja az integrált
szakképzı iskolák létrehozását, továbbra is támogatja a városban folyó magas színvonalú
szakképzést. Emellett szükségesnek tartja azt, hogy a hajdúnánási gimnázium
megırizhesse szakmai önállóságát, Kırösi Csoma Sándor nevét, szellemét és ezáltal
tovább erısíthesse az országban mőködı gimnáziumok rangsorában elfoglalt pozícióját.
A képviselı-testület támogatja a középfokú intézmény integráció elıtti szétválasztását
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Kollégiumra, valamint Csiha Gyızı Szakképzı
Iskolára, továbbá támogatja az Észak-hajdúsági Szakképzı Iskola létrehozását azzal, hogy
a Csiha Gyızı intézmény névhasználatában kerüljön feltüntetésre a „Szakközépiskola”
elnevezés is.
A képviselı-testület javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének, hogy
az átszervezés során vegye figyelembe a felmenı rendszer biztosítását a meglévı
osztályok, csoportok és az ıket tanító pedagógusok tekintetében.
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Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Debreceni Tankerületének (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám) igazgatóját
értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: azonnal

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) kérelmére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
A tájékoztatót 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 elmondta, az elfogadható, hogy az egyik pályázat
forráshiány miatt tartaléklistára került, és megkérdezte, mi a többi pályázat
elutasításának oka.
Dombi György képviselı úr azt kérdezte, mi lesz az intézmények sorsa így, hogy
nem sikerült a pályázat, hiszen ezek az épületek komoly felújításra szorulnak.
Gacsályi Gábor lelkipásztor elmondta, ı maga se érti miért került elutasításra a
pályázat, nem volt se hiánypótlásra vonatkozó felhívás, se más.
Gélák Pál csoportvezetı elmondta, több száz pályázat került egy formai hiba miatt
elutasításra, amely a jogászok szerint egy kiíráskori ellentmondáson alapszik.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy keveredik a digitális aláírás, és az aláírt változat
world dokumentumban történı beszkennelt aláírásának fogalma, ami miatt a
pályázatok felét elutasították. Ezzel tudta a kiíró megszüntetni a tízszeres
túljelentkezést, és ezért került elutasításra a két KEOP-os pályázat.
Gacsályi Gábor lelkipásztor elmondta, pályázatíró céggel készíttették a pályázatokat,
szakmailag minden rendben volt, más hibát nem találtak a pályázati anyagokban. Erre
a pénzre azért szükség, mert jelenleg folyik a parókiaépítés, de természetesen ha
nyernek a pályázaton, akkor visszautalják ezt az összeget az önkormányzatnak.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, arról van szó, hogy az egyház ennek a
felújításnak a költségeit megelılegezte, de mivel a pályázaton csak tartaléklistára
kerültek elfogyott a pénzük és szükségük van erre az összegre a parókia befejezéséhez.
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Dr. Kis Ágnes képviselı asszony arról beszélt, hogy a támogatási szerzıdésbe bele
kell azt fogalmazni, hogy ez az épület a pályázat keretein belül került megvalósításra
és ezt már még egyszer nem lehet megelılegezni. Valamint azt is, hogy gyıztes
pályázat esetén ez az összeg megtérítésre kerül.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, mivel nem a pályázó hibája miatt kerültek
elutasításra a pályázatok, támogatja az elıterjesztést.
(Dombi György képviselı úr kiment a terembıl, így a testület 8 fıvel folytatta tovább a
munkát.)
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, az óvoda kapacitásnövelésével
kapcsolatban a városi adatokat hozták fel egyrészt kifogásként, másrészt pedig a
hátrányos helyzetet. Ezt azért is tartja felháborítónak, mert igen magas a városban a
hátrányos helyzető gyerekek száma, akiket a református óvoda vállalt fel, ennek
ellenére mégsem engedik a kapacitásbıvítést.
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
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

216/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 152/2012. (III. 29.) számú
Képviselı-testületi Határozat alapján 2.365.300,- Ft támogatást biztosít a Hajdúnánási
Református Egyházközség számára, az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére, tekintettel arra, hogy az ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-009
kódszámú „Kapacitásbıvítés és épületkorszerősítés a Hajdúnánási Református
Óvodában” címő pályázatukat elutasították.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Hajdúnánási Református Egyházközséget
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) tájékoztassa, valamint gondoskodjon a támogatás
átutalásáról.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 15.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Segítséggel Élık
Alapítványa (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9. szám) kérelméhez
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.)
(Dombi György képviselı úr visszajött a terembe, így a testület 9 fıvel folytatta tovább
a munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı úr elmondta, örömteli ez a dolog, hogy az alapítvány nyert
ezen a pályázaton. Azt kérdezte, meghozható-e egyszerre ez a két döntés, mert
véleménye szerint csak a bérletre vonatkozó pályázat lejártát követıen kellene
meghozni a másik döntést.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, véleményük szerint azért hozható meg egyszerre ez a
két döntés, mert az elsı csak egy általános kiírás, míg a másik döntés egy konkrét
ingatlannak egy konkrét pályázathoz történı fedezetbiztosítása. Íly módon az ingatlan
bármely más módon történı hasznosítása esetén is ehhez a pályázathoz fedezetként
biztosíthatja az önkormányzat ezt az ingatlant.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatának megfelelıen.
A képviselı-testület az elıterjesztés elsı határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

217/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.
(X. 25.) számú Önkormányzati Rendelet 10. § alapján, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Versenytárgyalási Szabályzatának XI. pontja szerint, a hajdúnánási
499/45 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezéső ingatlant versenytárgyalásos
pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani 15 éves határozott
idıtartamra 15.000,-Ft/hó + ÁFA bérleti díj meghatározásával.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 10.

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatának „A” változatát
8 igen szavazat és 1 tartózkodás (Oláh Miklós) mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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218/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. Önkormányzati Rendelet 10. §
(1) a) pontja alapján úgy határoz, hogy támogatja a Segítséggel Élık Alapítványa
pályázatának megvalósulását az önkormányzat tulajdonát képezı, hajdúnánási
499/45. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezéső ingatlan vagyoni fedezetként
történı rendelkezésre bocsátásával.
A képviselı-testület hozzájárul, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában
lévı hajdúnánási 499/45. hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megnevezéső ingatlanra a
projekt befejezéséig, azaz 2015. január 31-ig terjedı határozott idıre a Segítséggel Élık
Alapítványa jelzálogjogot alapítson és jegyeztessen be a támogató javára, 12.300.000 Ft
összeg erejéig a TIOP-3.4.2-11-1 számú pályázatra benyújtott és elnyert, „A hajdúnánási
Segítséggel Élık Otthona korszerősítése: a meglévı épület felújítása, illetve új
telephelyen létesítendı lakóotthon felépítése a meglévı férıhelyek egy részének
áthelyezése és kapacitásbıvítés céljából” címő pályázat elsı részlete lehívásának
biztosítékaként.
Felkéri a polgármestert, hogy a Segítséggel Élık Alapítványának (4080 Hajdúnánás,
Bethlen G. krt. 7-9. szám) értesítésérıl gondoskodjon, valamint járuljon hozzá a
jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 10.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Magyar
Mővészeti Akadémia által kiírt 2013. évi mővészeti szakmai program
megvalósításának támogatására (pályázat kódja: MMA-13-P) 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 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

219/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar
Mővészeti Akadémia által kiírt 2013. évi mővészeti szakmai program megvalósításának
támogatására (pályázat kódja: MMA-13-P) a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
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(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) a VIII. Hajdúnánási Nemzetközi Képzımővészeti
Alkotótábor költségeinek finanszírozása céljából pályázatot nyújtson be.
Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról gondoskodjon és
felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı
Határidı: 2013. május 13.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés az ÁROP-1.A.52013. kódszámú, „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levı önkormányzatok
számára” elnevezéső 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 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

220/2013. (V. 09.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani a
„Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levı önkormányzatok számára” címő ÁROP1.A.5-2013. kódszámú pályázatra.
Projekt megnevezése: “Szervezetfejlesztés megvalósítása a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatalban”
A projekt tervezett költsége: 19 000 000,- Ft.
A támogatás szempontjából elismerhetı költség: 19 000 000,-Ft.
Az ÁROP forrásból származó támogatás igényelt összege: 19 000 000,- Ft.
Önkormányzati saját erı összege: 0,- Ft.
Felhatalmazza a Polgármestert az elıkészítı folyamat végeredményének függvényében a
pályázati költségvetés megemelésére a maximálisan pályázható 22.000.000,- Ft összeg
erejéig.
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat kiírását követıen a határidıre történı
benyújtásához szükséges intézkedések megtételérıl és a pályázat benyújtásáról
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. május 31.

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.
Elmondta, június 5-9 között kerül sor a Benderibe történı látogatásra és legkésıbb
hétfıig jelezzék a testületi tagok a részvételi szándékukat. Másrészt szeretné, ha
elgondolkodna a képviselı-testület azon, hogy a díszterem ablakait festett
ólomüvegbıl készült, történelmi alakokat ábrázoló elemek díszítsék, mint amilyen az
ablakban látható Bocskait ábrázoló kép. Ez egyelıre csak egy ötlet, természetesen
készülni fog majd egy látványterv.
Ezek után megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a
végzett munkát és a képviselı-testület nyilvános ülését du. 17 óra 50 perckor bezárta.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

