Száma: 591-1/2014.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
2014. január 14-én megtartott r e n d k í v ü l i ülésén hozott határozatai

Határozat száma
1/2014. (I. 14.)
2/2014. (I. 14.)
3/2014. (I. 14.)

Határozat tárgya
A testület támogatta az alapító tagként történı belépést.
(Kárpátok Eurorégió Korlátolt Felelısségő Európai Területi
Együttmőködési Csoportosulás)
A testület adósságátvállalással kapcsolatban hozott döntést.
A testület folyószámla hitelszerzıdés módosításáról döntött.

Kód
L1
Z1
Z1
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Száma: 591-1/2014.
„TERKA”

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január
14-én - kedden - de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a Kárpátok Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulásba történő tagsági belépéshez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(1/2014. (I. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat)
2.) Előterjesztés az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam által történő
átvállalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(2/2014. (I. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat)
3.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(3/2014. (I. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat)
4.) Különfélék
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JEGYZŐKÖNYV
Készült
a
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. január 14-én - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Ötvös Attila, Oláh Miklós,
Kovács Zsolt, Dombi György, Tóth Imre képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradtak:
Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes, Buczkó József képviselők

Török

István,

A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kiss György a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Fülöpné Baráz Judit a szociális
csoport csoportvezetője, Gélák Pál a pályázatkezelési csoport csoportvezetője,
dr. Molnár Anett jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi pontokhoz meghívottként jelen volt még:
a
3.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Rozgonyi Attila a Hépszolg Kft. ügyvezető igazgatója

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek közé vegyen
fel és tárgyaljon meg még egy új napirendi pontot, amely a következő:
-

„Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. kérelmére”

Javasolta, hogy a napirendet a meghívóban szereplő napirendek után tárgyalják meg.
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 szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
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Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés a Kárpátok Eurorégió Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési
Csoportosulásba
történő
tagsági
belépéshez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Előterjesztés az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam által
történő átvállalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Különfélék

Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr Tóth Imre képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Tóth Imre képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Tóth Imre képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 5 igen
szavazattal, 2 fő (Tóth Imre, Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Kárpátok Eurorégió
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba történő
tagsági belépéshez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Tóth Imre képviselő úr azt kérdezte, hogyan lehet megoldani az együttműködést, ha
a székhely Szlovákiában van.
Gélák Pál csoportvezető összefoglalta a társulás működését, mellyel választ adott a
feltett kérdésre.
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Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, a székhely város közvetlenül a
magyar határ mellett van, így nem lehet probléma az odautazás sem.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot
szavazásra bocsájtotta.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

1/2014. (I. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 6. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a Kárpátok Eurorégió Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba (Szlovákia - Komarovce) (a
továbbiakban: Kárpátok Eurorégió EGTC) alapító tagjaként belép.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kárpátok Eurorégió EGTC
Egyezményét és Alapszabályát megismerte és teljes körben magára nézve elfogadja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviseletére a Kárpátok Eurorégió EGTC-ben
Szólláth Tibor polgármester jogosult.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat jogi képviselő útján az illetékes nemzeti hatósághoz
benyújtja a tagként való belépéshez való hozzájárulás iránti kérelmet.
A Kárpátok Eurorégió EGTC induló vagyonához való 100 Euró pénzbeli hozzájárulás
teljesítéséhez a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére
35.000 Ft keretösszeget biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kárpátok Eurorégió EGTC-be való belépéshez szükséges
intézkedések megtételéről, és a pénzbeli hozzájárulás keretösszegének 2014. évi
költségvetésbe való beterjesztéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. január 15.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat
adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

2/2014. (I. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi
költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét,
legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési
számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
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b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. február 28.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. kérelmére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr azt kérte, hogy legalább a határozatban a „Comfort Letter”
elnevezés mellett szerepeljen magyarul a „Megerősítő Nyilatkozat” megnevezés is.
Szólláth Tibor polgármester úr befogadta a javaslatot.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta azzal, hogy a
„Comfort Letter” elnevezés mellett szerepeljen magyarul a „Megerősítő Nyilatkozat”
megnevezés is.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (I. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 100 %-os
tulajdonában álló Hajdúnánási Holding Zrt. 100 %-os tulajdonában álló Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) és az OTP Bank Nyrt. (4025
Debrecen, Pásti u. 1-3.) között fennálló Vállalkozói folyószámlahitel szerződés, 2013.
december 19-én megkötött, 11. számú módosítását megismerte, melynek alapján a
hitelkeretet a bank 2014. augusztus 20-ig biztosítja a Kft. számára.

8
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező ún.
„Comfort Letter” (Megerősítő Nyilatkozat) aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2014. január 31.

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés észrevétel, megjegyzés nem volt, megköszönte a testület tagjainak a
megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli ülését
7 óra 43 perckor bezárta.

kmft.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Tóth Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő

