JEGYZİKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június
13-án - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A képviselı-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Buczkó
József, Oláh Miklós, Dombi György, képviselık
A rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak: Dr. Juhász Endre
alpolgármester, Török István képviselı
A 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, dr. Molnár Anett jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila
informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
a
1.)
napirendi
tárgyalásánál:
a
4.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Kovácsné Bata Éva és Ilyés Ilona pályázók
pont Rozgonyi Attila a HÉPSZOLG Kft. ügyvezetıje

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait.
Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, megjegyzés,
észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével és megtárgyalásával
kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az ismertség szerinti napirendi pontok megtárgyalását 8 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.
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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.
Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére
kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés mőködési hitel igénybevételére Magyarország 2013. évi központi
költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (5) bekezdése alapján
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Elıterjesztés folyószámlahitel és munkabérhitel igénybevételére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth
u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a „Természettudományok oktatása a jövınkért” elnevezéső
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022
azonosítószámú
nyertes
projekt
megvalósításához kapcsolódó projekt monitoring valamint szakmai monitoring
szolgáltatások ellátása iránt indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Elıterjesztés a KEOP-4.9.0/11-2011-0187 jelő pályázat „Hajdúnánási 8. sz.
Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” tárgyú építési beruházásra
vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Elıterjesztés a 2013. évi árvízi védekezés támogatására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

8.)

Elıterjesztés Hadadi László Gábor és Hadadi László Gáborné (4080 Hajdúnánás,
Munkácsy u. 31/a. szám) alatti lakosok kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

9.)

Különfélék

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási Óvoda
magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére kiírt pályázatra beérkezett pályázatok
elbírálására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
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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.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, a szülık és az óvodapedagógusok
részérıl egyértelmő Kovácsné Bata Éva támogatottsága, de a másik pályázót is
elismerés illeti.
Oláh Miklós képviselı úr arról beszélt, az elıterjesztésbıl kitőnik, hogy kinek
szavaznak nagyobb bizalmat, de az anyagból az is látszik, a másik pályázót a szülık
nagyon kedvelik, bizalommal vannak felé. Éppen ezért ıt is be kellene vonni az
óvodavezetınek a munkába.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, mindenki tisztában van azzal, hogy a
jelenlegi óvodavezetı jogi tanulmányokat folytat, ami sajnos a szakmai munka
rovására megy. Kérte tıle, hogy ezen változtasson, és több idıt töltsön az
intézményvezetıi feladatokra, ı erre ígéretet tett. Elismeri azt, hogy a hivatalban lévı
vezetınek könnyebb dolga van, de az építı kritikát neki is el kell fogadni, valamint
szüksége van egy jó helyettesre, aki segítségére van a vezetıi feladatok ellátásában.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát azzal, hogy a Hajdúnánási
Óvoda intézményvezetıjének Kovácsné Bata Évát választják meg, az elıterjesztésben
szereplı illetménnyel 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Dr. Kis Ágnes) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

263/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2.
pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Hajdúnánási Óvoda (4080
Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám) óvodavezetıi feladatainak ellátásával 2013.
augusztus 01-tıl 2018. július 31-ig
Kovácsné Bata Éva
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 22. szám
alatti lakost bízza meg.
A képviselı-testület az intézményvezetı illetményét az alábbiak szerint állapítja
meg:
Kjt. szerinti garantált illetmény:
További szakképesítés, szakképzettség elismerése:
(8%)

185.103,- Ft
14.808,- Ft
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Garantált illetmény
összesen:
Összesen
kerekítve:
Vezetıi pótlék
(250%)
Mindösszesen:

199.911,- Ft
199.900,- Ft
50.000,- Ft
249.900,- Ft

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízás fentiek szerinti
elkészítésérıl.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. július 31.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés mőködési hitel
igénybevételére Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi
CCIV. törvény 72. § (5) bekezdése alapján
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
(Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 9 fıvel folytatta tovább a munkát.)
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:

264/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy
Magyarország 2013. évi központi költségvetésérıl szóló 2012. évi CCIV. törvény
72. § (5) bekezdése alapján az önkormányzatok adósságának állam általi
átvállalásával kapcsolatosan az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti 1-2-123800-0695-5/1. számú folyószámlahitel szerzıdés szerinti folyószámlahitel
állományból 366.380.165 Ft összeget mőködési hitellé kíván átalakítani.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerzıdés aláírására, valamint az
önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzıt az ellenjegyzésre.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 13.
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Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés folyószámlahitel
és munkabérhitel igénybevételére
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:

265/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdálkodás biztonsága
érdekében 2013. július 1-jétıl 2013. december 30-ig 200 millió Ft keretösszegő
folyószámlahitel igénybevételét határozza el a számlavezetı OTP Bank Nyrt-tıl
(4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.).
A képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori
éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történı betervezésére.
A hitel fedezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §
(4) bekezdése alapján figyelembe vehetı bevételek engedményezése a hitel
futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerzıdés aláírására, valamint az
önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzıt az ellenjegyzésre.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 30.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

266/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdálkodás biztonsága
érdekében 2013. július 1-jétıl 2013. december 30-ig 60 millió Ft keretösszegő
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munkabérhitel
igénybevételét
Nyrt-tıl (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.).

határozza el a számlavezetı OTP Bank

A képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori
éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történı betervezésére.
A hitel fedezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §
(4) bekezdése alapján figyelembe vehetı bevételek engedményezése a hitel
futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerzıdés aláírására, valamint az
önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzıt az ellenjegyzésre.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 30.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási
Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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:

267/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás, Csokonai u.
14. sz. és Hajdúnánás, Csokonai u. 16. sz. alatti társasházak közös tulajdonában
lévı külsı homlokzatának a felújításához, az önkormányzat tulajdoni hányadára
tekintettel 7.000.000,-Ft támogatást biztosít a bérlakás értékesítésébıl befolyt,
elkülönítetten kezelt alapból, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 62. § (3) bekezdésének b.) pontja alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdúnánási Építı és
Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatóját (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)
értesítse, valamint gondoskodjon a támogatás átadásából eredı, szükséges
intézkedések megtételérıl.
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Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 17.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
ÖTÖDIK
NAPIRENDI
PONT
TÁRGYALÁSA:
Elıterjesztés
a
„Természettudományok oktatása a jövınkért” elnevezéső TÁMOP-3.1.3-11/2-20120022 azonosítószámú nyertes projekt megvalósításához kapcsolódó projekt monitoring
valamint szakmai monitoring szolgáltatások ellátása iránt indított közbeszerzési
eljárást 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.)
(Szabóné Marth Éva képviselı asszony kiment a terembıl, így a testület 8 fıvel
folytatta tovább a munkát.)
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 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

268/2013. (VI. 13.) 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 „Természettudományok oktatása a jövınkért”
elnevezéső projekt keretében projekt monitoring és szakmai monitoring feladatok
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak
szerint hozza meg:
I.)
1) Adjudicatio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 57-61. D. ép. 2. em. 2.) ajánlattevı ajánlata érvényes.
2) PROIMPLAN Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Szent Imre utca 46.)
ajánlattevı ajánlata érvényes.
3) Közép- Pannon Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget utca 12.)
ajánlattevı ajánlata érvényes.
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II.)
A
„Természettudományok oktatása”elnevezéső projekt keretében
projekt monitoring és szakmai monitoring feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési
eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 20.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

269/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Természettudományok
oktatása a jövınkért” elnevezéső projekt keretében projekt monitoring és szakmai
monitoring feladatok ellátása 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 az Adjudicatio Kft-t
(székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61. D. ép. 2. em. 2.) nyilvánítja, mivel
az említett ajánlattevı ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban
és a jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevı ajánlotta a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján
a megvalósításra nyújtott támogatás nettó 11.430.000,- 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. június 14. - az ajánlattevık értesítése a döntésrıl
2013. június 24. - a szerzıdés megkötése a nyertes ajánlattevıvel

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a KEOP-4.9.0/112011-0187 jelő pályázat „Hajdúnánási 8. sz. Óvoda intézményegység
épületenergetikai felújítása” tárgyú építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési
eljárást 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.)
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(Szabóné Marth Éva képviselı asszony 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 azt kérdezte, mivel az egyetlen érvényes ajánlat összege
magasabb, mint az általuk megjelölt, nincs-e idı újabb eljárás lefolytatására, valamint
az új eljárás is ilyen költségekkel járna-e.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, az idı rövidségére tekintettel nincs idı
újabb eljárásra, valamint az új közbeszerzési eljárás szintén költségekkel járna.
Oláh Miklós képviselı úr azt javasolta, amennyiben mégis lenne rá mód, akkor
nyilvánítsák eredménytelennek a közbeszerzési eljárást és írjanak ki újat, hátha több
érvényes pályázat lesz.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, nem támogatja ezt a javaslatot, tekintettel
arra, hogy a munkát június 28-án meg kell kezdeni.
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:

270/2013. (VI. 13.) 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 KEOP-4.9.0/11. kódszámú „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” tárgyú pályázat
keretében lefolytatott „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység
épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
I.)
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22.) ajánlattevı ajánlata érvénytelen.
1)

Nánásép Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/A.)
ajánlattevı ajánlata érvényes.

2)

MÉN-ÉP 2003 Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/A.)
ajánlattevı ajánlata érvénytelen.
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II.) A KEOP-4.9.0/11. kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló
energiaforrás hasznosítással kombinálva” tárgyú pályázat keretében lefolytatott
„Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 25.
A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

271/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-4.9.0/11.
kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” tárgyú pályázat keretében lefolytatott „Hajdúnánási Óvoda 8. sz.
Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
I.)
A képviselı-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Nánásép Kft.-t
(4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/A.) 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, 28.900.000 Ft + áfa (bruttó 36.703.000 Ft) ajánlotta.
II.)
Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a kivitelezésre nyújtott
támogatás 27.177.816 Ft + áfa (bruttó 34.515.826 Ft) keretét bruttó 2.187.174 Fttal meghaladja, amely összeget az önkormányzat 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.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ajánlattevıket értesítse, valamint,
hogy az eljárás nyertesével a szerzıdés megkötésérıl intézkedjen.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 14. - az ajánlattevık értesítése a döntésrıl
2013. június 25. - a szerzıdés megkötése a nyertes ajánlattevıvel
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Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a 2013. évi árvízi
védekezés támogatására
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.
Dombi György képviselı úr azt kérte, hogy polgármester úr írjon egy köszönılevelet
a hajdúnánási tőzoltóknak, akik részt vettek az árvízi védekezésben.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, ennek nem látja akadályát és év végén a
díjazásoknál is figyelembe fogja venni ezen személyeket.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatait 9 igen szavazattal
(egyhangúlag) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

272/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozik az
önkormányzati szövetségek kezdeményezéséhez és szolidaritását kifejezve a
2013. évi árvízi védekezés támogatására 75 Ft/lakos összeget ajánl fel, azaz
összesen 1.320.225 Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. június 30.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı
NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés Hadadi László
Gábor és Hadadi László Gáborné (4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 31/a. szám) alatti
lakosok kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Az elıterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; valamint Városfejlesztési
Bizottságok az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták.
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(A bizottsági javaslatok a jegyzıkönyv mellékletét képezik.)
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:

273/2013. (VI. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
196/2013. (IV. 25.) számú Határozatát hatályon kívül helyezi.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 14. § alapján úgy határoz, hogy a 0991/58 helyrajzi
számú 1 ha 1686 m2 alapterülető kivett árok megnevezéső ingatlan 2819 m2
nagyságú részének értékesítését támogatja úgy, hogy az ingatlanok
kialakításának költségei az önkormányzatot nem terhelhetik, és az értékbecslés
készítését követıen dönt az értékesítésrıl.
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanról értékbecslést készíttessen, majd az
elkészített értékbecsléssel újra terjessze a képviselı-testület elı a kérelmet, valamint
Hadadi László Gábor és Hadadi László Gáborné (4080 Hajdúnánás, Munkácsy u.
31/a. szám) értesítésérıl gondoskodjon.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. július 01.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
İ maga elmondta, a múlt héten Benderiben voltak, ahol felemelı pillanatok részesei
lehettek. A nekik segítı Kostin urat meg is hívta Hajdúnánásra, hogy a fényképeibıl a
Város Napján kiállítást tartsanak.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony elmondta, a hétvégén a gyülekezettel
gyermeknapot szerveznek, melyre mindenkit szeretettel várnak.
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Buczkó József képviselı úr elmondta, a könyvtárban szombaton és vasárnap is
programok lesznek és várják az érdeklıdıket.

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselı-testület rendkívüli
ülését de. 8 óra 20 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

