JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június
5-én - csütörtökön - 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, Buczkó József, Oláh
Miklós, Tóth Imre, Dombi György képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradtak: Szabóné Marth Éva,
Dr. Kis Ágnes, Kovács Zsolt képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet
aljegyző, Kissné Barta Piroska a Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője,
Pálócziné Tóth Mária a költségvetési csoport vezetője, Fülöpné Baráz Judit a szociális
csoport csoportvezetője, Gélák Pál a pályázatkezelői csoport vezetője, dr. Molnár
Anett jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
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 vegye le a meghívóban szereplő 2. napirendet a
megtárgyalandó napirendek közül.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal és az elhangzottakkal kapcsolatban van-e
kérdés, megjegyzés, észrevétel.
Mivel a napirendi pontokkal, a napirendi pontok sorrendjével, illetve a napirendi pont
levételével kapcsolatban megjegyzés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor
polgármester úr 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.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Ötvös Attila képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy elfogadja a jelölést a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, de nem vesz részt a szavazásban.)
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Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a testület egyetért-e a javaslattal.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Ötvös Attila képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 6 igen
szavazattal, 1 fő (Ötvös Attila) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági
szerződésének módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Előterjesztés a Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése című, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelű támogatásban részesített
projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Előterjesztés a „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú
felhívás közvetlen megküldésével induló, hirdetmény nélküli közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

4.)

Előterjesztés a „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára és a KEOP-5.5.0/A/122013-0136 azonosító számú, „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő
iskola épület épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz többlet saját forrás
biztosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

5.)

Előterjesztés a 366/2013. (IX. 12.) és a 125/2014. (IV. 24.) számú Képviselőtestületi Határozatokkal módosított 45/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi
Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

6.)

Előterjesztés a 147/2014. (V. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat
módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

7.)

Különfélék
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ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúsági
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 7 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

195/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti u. 1. szám) Társasági szerződésének módosítását és azt, a határozat
melléklete szerinti egységes szerkezetben elfogadja.
Felkéri a polgármestert, a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 10.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási
Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése című, ÉAOP-5.1.1/D-12-20130014 jelű támogatásban részesített projekt megvalósítására kötött konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
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(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

196/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című,
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 jelű nyertes pályázat kapcsán megkötendő,
egységes
szerkezetben
mellékelt,
módosított
„KONZORCIUMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt
megvalósítására”-t jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű, módosított
„KONZORCIUMI
EGYÜTTMŰKÖDÉSI
MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására” aláírására, és felkéri, hogy
a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 06.
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a „Hajdúnánási
Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó kiviteli
tervdokumentáció készítése tárgyú felhívás közvetlen megküldésével induló,
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Török István képviselő úr megérkezett, így a testület 8 fővel folytatta tovább az ülést.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
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(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

197/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-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 ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014
azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő
fejlesztése” című pályázatkeretében lefolytatott„Hajdúnánási Gyógyfürdő
környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó kiviteli
tervdokumentáció készítése tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A.) Az FM. STAT Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.)
ajánlattevő ajánlata érvényes.
B.) Az ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási
Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat
keretében lefolytatott „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének
funkcióbővítő
fejlesztése”
pályázathoz
kapcsolódó
kiviteli
tervdokumentáció készítése tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint,
hogy az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 05. - az ajánlattevő értesítése a döntésről
2014. június 06. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel
A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

198/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-5.1.1/D-122013-0014 azonosító számú, „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének
funkcióbővítő fejlesztése” című pályázatkeretében lefolytatott „Hajdúnánási
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Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó
kiviteli tervdokumentáció készítése tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX.
fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé az FM. STAT
Kft-t (4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást, nettó 10.600.000,- Ft + ÁFA-t ajánlotta.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a „Hajdúnánás,
Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése” tárgyú
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára és a
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 azonosító számú, „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám
alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz többlet
saját forrás biztosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Oláh Miklós képviselő úr azt kérdezte, nem lehetne-e a műszaki tartalmat
csökkenteni.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a műszaki tartalom csökkentése a
pályázati forrás csökkenését is jelentené. Nem akar kockázatot vállalni, mert
iskolakezdésre készen kell lennie az épületnek. Az ajánlattevő már így is 10 millió
forintot engedett el az eredeti ajánlatához képest.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
az előterjesztésben foglalt határozati javaslat „A” változatát szavazásra bocsájtotta.
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(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

199/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-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-5.5.0/A/12-2013-0136
azonosító számú, „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola
épület épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében lefolytatott
„Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését,
mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A.)

A „NYAK-ÉP” Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Dorogi út
01125/69.) ajánlattevő ajánlata érvényes.

B.) A támogatáson felül jelentkező többlet saját forrás összegét biztosítja, és
a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 azonosító számú, „Hajdúnánás, Iskola u.
3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése”
című pályázatkeretében lefolytatott „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám
alatti meglévő iskolaépület épületenergetikai fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint,
hogy az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. június 05. az ajánlattevő értesítése a döntésről
2014. június 16. a szerződés megkötése a nyertes
ajánlattevővel
A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

200/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/122013-0136 azonosító számú, „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti
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meglévő iskola épület épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében
lefolytatott „Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskolaépület
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1.
pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A.)
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a „NYAK-ÉP”
Kft-t (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a
jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást, nettó 121.000.000,- Ft-ot ajánlotta.
B.)
Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a kivitelezésre nyújtott
támogatás nettó 100.993.894,- Ft + áfa, azaz bruttó 128.262.245,- Ft, keretét
nettó 20.006.106,- Ft + áfával, azaz bruttó 25.407.755,- Ft-tal meghaladja,
ezért a bruttó 25.407.755,- Ft többlet saját forrás finanszírozására a képviselőtestület hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el a számlavezető
OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerinti főbb feltételekkel:
•
a hitel futamideje: 20 év;
•
türelmi idő: 2 év;
•
rendelkezésre tartási idő: 2 év;
•
a hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek
engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig;
•
kamaton kívül más díj nem számítható fel.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
megfizetésére és ezen kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves
költségvetésekbe betervezi. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §
(3) bekezdésében meghatározottak szerint az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető
ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg,a már meglévő
kötelezettségekkel együtt sem, az önkormányzat adott évi saját bevételeinek
50%-át.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése szerint nyújtson be
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kérelmet az adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány részéről történő
előzetes hozzájárulása iránt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet fentieknek
megfelelő módosításáról gondoskodjon.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a hitelszerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
folyamatos
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 366/2013. (IX. 12.)
és a 125/2014. (IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal módosított 45/2013.
(I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Tóth Imre képviselő úr távozott az ülésről, így a testület 7 fővel folytatta tovább a
munkát.)
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

201/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 366/2013. (IX. 12.) és a 125/2014.
(IV. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal módosított 45/2013. (I. 31.) számú
Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, a határozat többi részének változatlanul
hagyása mellett, hogy a szükséges 10.598.345,- Ft saját erő és a 2.505.000,- Ft többlet saját

325
erő, összesen 13.103.344,- Ft finanszírozására a hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét
határozza el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerinti főbb feltételekkel:
•
a hitel futamideje: 20 év;
•

türelmi idő: 2 év;

•

rendelkezésre tartási idő: 2 év;

•

•

a hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §
(4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek engedményezése a hitel futamideje
alatt a hitel és járulékai erejéig;
kamaton kívül más díj nem számítható fel.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen
kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi. A képviselőtestület kinyilatkozza, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg, a már meglévő kötelezettségekkel
együtt sem, az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. §
(1) bekezdése szerint nyújtson be kérelmet az adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány
részéről történő előzetes hozzájárulása iránt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelő
módosításáról gondoskodjon.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a hitelszerződés megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. szeptember 15.

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő
HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 147/2014.
(V. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Kiss Imre jegyző ismertette az előterjesztést.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
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Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot szavazásra bocsájtotta.
(A napirendnél a döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

202/2014. (VI. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2014. (V. 08.)
számú Képviselő-testületi Határozat első mondatát az alábbiak szerint
módosítja, a határozat többi részének változatlanul hagyása mellett:
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)
a bejegyzés napjától hatályos alapító okiratát a melléklet szerinti egységes
szerkezetben, az alábbi módosításokkal fogadja el:”
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
azonnal
Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület nyilvános
ülését de. 7 óra 50 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Ötvös Attila
jegyzőkönyv-hitelesítő

