JEGYZİKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
2013. szeptember 30-án – hétfın – de. 07,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl.
A rendkívüli képviselı-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselı-testületi ülés megkezdésekor:
Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dombi György, Dr. Kis Ágnes, Szabóné Marth Éva,
Oláh Miklós, Ötvös Attila képviselık
A rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl távol maradtak:
Szólláth Tibor polgármester, Buczkó József, Kovács Zsolt, Török István képviselık
A Hivatal részérıl jelen vannak:
Dr. Kiss Imre jegyzı, Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyzı, Kiss György a Közgazdasági
Iroda irodavezetıje, Füz Péterné pályázatíró és -elszámoló ügyintézı, Gélák Pál
pályázatkezelési csoportvezetı, Dr. Szombati Ágnes jegyzıkönyvvezetı, Szakál Attila
informatikus
A napirendi ponthoz meghívottként jelen volt még:
A 4. napi rendi pont tárgyalásánál: Tóth Imre, a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Mővészeti Iskola igazgatója.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a képviselı-testület tagjait. Megállapította,
hogy 6 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Ezután 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, szavazást rendelt el.
A képviselı-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 6 igen szavazattal
(egyhangúlag) – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr a jegyzıkönyv-hitelesítı személyére kért javaslatot.
Szabóné Marth Éva képviselı asszony Ötvös Attila képviselıt javasolta jegyzıkönyvhitelesítınek.
(A teremben lévı Ötvös Attila képviselı úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a jegyzıkönyvhitelesítı személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
Dr. Juhász Endre polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
A képviselı-testület Ötvös Attila képviselıt, mint jegyzıkönyv-hitelesítıt 5 igen szavazattal,
1 fı (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban – külön határozat hozatala nélkül – elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyógyfürdı környezetének funkcióbıvítı fejlesztése
címő, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelő pályázat támogatási szerzıdés megkötéséhez
kapcsolódóan
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester

2.)

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

3.)

Elıterjesztés a Családsegítı és Gyermekjóléti
engedélyezett álláskeretének emelésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola (4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám) kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Elıterjesztés a startmunka mintaprogram keretében megvalósuló „Bio- és megújuló
energiafelhasználás startmunka mintaprogram támogatása” elnevezéső projekt
önerejének kiegészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Különfélék

Szolgálat,

Városi

Bölcsıde

ELSİ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyógyfürdı
környezetének funkcióbıvítı fejlesztése címő, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelő pályázat
támogatási szerzıdés megkötéséhez kapcsolódóan
Elıadó: Dr. Juhász Endre alpolgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 6 igen szavazattal
– egyhangúlag – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
388/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 105/2013. (II. 27.) számú
Képviselı-testületi Határozata alapján beadott, a „Hajdúnánási Gyógyfürdı környezetének
funkcióbıvítı fejlesztése” címő, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelő pályázat támogatási
szerzıdés megkötéséhez kapcsolódóan elkészült elıterjesztést tudomásul vette.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a
„Hajdúnánási Gyógyfürdı környezetének funkcióbıvítı fejlesztése” címő, ÉAOP-5.1.1/D12-2013-0014 jelő nyertes pályázat támogatási szerzıdésének aláírására és a támogatási
szerzıdés mellékletét képezı nyilatkozatok megtételére.
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Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerzıdés, és annak mellékletei határidıre
történı benyújtásáról, és a szükséges intézkedések, nyilatkozatok a pályázat
lebonyolításához szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. október 01. - támogatási szerzıdés aláírására és a nyilatkozatok megtételére
folyamatos

- szükséges intézkedések megtételére

A képviselı-testület az elıterjesztés második határozati javaslatát 6 igen szavazattal
– egyhangúlag – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
389/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Hajdúnánási
Gyógyfürdı környezetének funkcióbıvítı fejlesztése” címő, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014
jelő
nyertes
pályázat
kapcsán
megkötendı,
mellékelt
„KONZORCIUMI
EGYÜTTMŐKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban
részesített
projekt
megvalósítására”-t jóváhagyja.
Felhatalmazza
a
polgármestert
a
„KONZORCIUMI
EGYÜTTMŐKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására” aláírására, és
felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. október 01.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatóságának Vizuális Mővészetek Kollégiuma által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra
pályázat benyújtására
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester 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 5 igen szavazattal
1 tartózkodás mellett (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

és
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390/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek Kollégiuma által meghirdetett
nyíltpályázati felhívásra az önkormányzat tulajdonát képezı, Kendereskert elnevezéső,
0870 hrsz-ú ingatlanon egy ıshonos magyar szürkemarha szobor felállítására pályázatot
kíván benyújtani.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán a
legfeljebb 7.142.857,- Ft összköltségvetés 30 %-át, mint szükséges önerıt, azaz legfeljebb
2.142.857,- Ft keretösszeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról, és a szükséges
intézkedések, nyilatkozatok megtételérıl, a költségvetésben való tervezésrıl
gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. szeptember 30. - a pályázat benyújtására
2014. február 15.
- a költségvetésben való tervezésre

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde engedélyezett álláskeretének emelésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselı megkérdezte, hogy most nyilatkozik az intézményvezetı, hogy nem
kér plusz támogatást, jövı évben igénye-e ez plusz támogatást, ha igényel akkor vállalják-e?
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, hogy, ahogy korábban a képviselı-testület a döntést is maga
hozta meg, úgy a társulási formában kerülne sor a feladat ellátására, az azzal járó
többletfinanszírozás pedig bıven fedezi nem csak ezt a létszámot, hanem az egyéb járulékos
kiadásokat is, ezért plusz forrás tervezésére ezért akkor sem kerül sor.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
(Az ülésre Tóth Imre képviselı úr megérkezett, így a testület 7 fıvel folytatta a munkáját.)
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal,
1 fı (Tóth Imre) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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391/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 2013. október 1.
napjától a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 19. sz.) intézménynél az engedélyezett álláskeretet, tekintettel a 187/2013. (IV.
25.) számú Képviselı-testületi Határozatban foglaltakra, 1 fıvel emeli.
A fentiek végrehajtása után a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsıde
engedélyezett álláskerete 2013. október 1. napjától: 25 fı.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény vezetıjét
tájékoztassa, valamint az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet soron következı módosításakor a létszám-elıirányzat
módosításáról gondoskodjon.

Felelıs:
Határidı:

Szólláth Tibor polgármester
2013. szeptember 30.
- a tájékoztatásra
2013. december 31.
- a rendelet módosításra

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám)
kérelméhez
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Elmondta, hogy az önkormányzat akkor jár el célszerően, ha a szakmában járatos és tapasztalt
személyt bíz meg, aki egyébként ebben a munkakörben tevékenykedik. İ a MOISB elnökét,
Szabóné Marth Éva képviselıasszonyt javasolta.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, szavazást
rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal,
1 fı (Szabóné Marth Éva) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

392/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Szabóné Marth Éva képviselıt
delegálja a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola
(4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.) intézményi tanácsának megalakítását elıkészítı
bizottságba, valamint a 2013. október 16-án megalakítandó intézményi tanácsba.
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Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízott tag értesítésérıl, valamint a
megbízott tag részvételérıl mind az elıkészítı bizottságban, mind az intézményi
tanácsban.
Felelıs:
Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. október 01.
Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Elıterjesztés a startmunka mintaprogram
keretében megvalósuló „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram
támogatása” elnevezéső projekt önerejének kiegészítésére
Elıadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, hogy amikor a pályázatot benyújtották a mintaprogram
keretében, viszonylag rövid, konkrétan egy nap határidı volt rá, hogy meg tudják jelölni azt a
helyet, ahova ezek a kazánok beépítésre kerülhetnek, illetıleg magára az elızetes költségvetés
elkészítésére szintén ugyanennyi idı állt rendelkezésre. Maga ez a program kicsit több, mint
14.000.000,- Forintból valósulhatott meg, és olyan nem várt költségekkel ez idı alatt nem
tudtak tervezni, amik ahhoz kapcsolódtak, hogy komplett falat kellett kibontani a helytörténeti
győjteményben, hiszen a kazán nem fért be oda, ahova be akarták vinni. Maga a kazánok
ugyan mőködıképesek mindkét helyen, viszont a gázrendszerrel történı összekapcsolás, tehát
az az elektronikus vezérlıegység, ami maga csak 880.000,- Forint, az a kazánnak nem
tartozéka. A beépítéssel kapcsolatban felmerültek olyan dolgok, melyek a pályázatban nem
voltak elszámolhatóak, és elıre nem látták, ezért kérik a testület támogatását arra, hogy
pluszfinanszírozást nyújtson.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy ha jól érti, akkor ennek következtében
döntıen mőszaki okok miatt a korábbi 90 %-os intenzitású pályázati támogatás 75 %-ra
csökkent, Felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy itt a felhalmozási céltartalék, tehát
nem az általános tartalék terhére történik a kifizetés.
Dr. Kis Ágnes képviselı asszony megkérdezte, hogy mikor indult, vagyis ez már elvégzett
munka?
Dr. Kiss Imre jegyzı elmondta, hogy a kazánok üzemkészek, de még a számlák nincsenek
kifizetve.
Mivel az elıterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el.
A képviselı-testület az elıterjesztés határozati javaslatát 6 igen
1 tartózkodás mellett (Oláh Miklós) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

szavazattal,
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393/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a startmunka
mintaprogram keretében megvalósuló „Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka
mintaprogram támogatása” elnevezéső projekt önerejét 3.600 eFt összeggel kiegészíti.
A képviselı-testület a forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási
céltartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Szólláth Tibor polgármester
Határidı: 2013. december 31.

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

Mivel több napirendi pont nem volt Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Megköszönte a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a
képviselı-testület rendkívüli ülését de. 07 óra 10 perckor bezárta.

kmft.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Ötvös Attila
jegyzıkönyv-hitelesítı

