JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július
11-én - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A képviselő-testület ülésének helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
Kistanácsterme
Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor
polgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Kis Ágnes, Ötvös Attila, Oláh Miklós, Dombi
György, Török István képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradtak: Tóth Imre, Buczkó József,
Kovács Zsolt képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Gélák Pál a pályázatkezelési
csoport csoportvezetője, 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.
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 szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalását 7 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Ötvös Attila képviselő úr Török István képviselőt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben lévő Török István 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.)
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A képviselő-testület Török István képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 6 igen
szavazattal, 1 fő (Oláh Miklós) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala
nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.)

Előterjesztés
a
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072
„Óvodafejlesztés
Hajdúnánáson” elnevezésű projekt megvalósításához rendezvényszervezési
feladatok ellátása iránt indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

2.)

Előterjesztés
a
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072
„Óvodafejlesztés
Hajdúnánáson” elnevezésű projekt megvalósításához óvodai játékok és
eszközök beszerzése iránt indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés
meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

3.)

Különfélék

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a TÁMOP-3.1.11-12/22012-0072 „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” elnevezésű projekt megvalósításához
rendezvényszervezési feladatok ellátása iránt indított közbeszerzési eljárást lezáró
döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
(Dr. Juhász Endre alpolgármester úr megérkezett, így a testület 8 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 8 fő.)
A képviselő-testület az előterjesztés első határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

232/2014. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a
Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési
Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a TÁMOP-3.1.11-12/2-20120072 azonosítószámú, „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” című pályázat
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közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint
hozza meg:
A.) A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
6 sz.) ajánlattevő ajánlata érvényes.
B.) A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 azonosítószámú, „Óvodafejlesztés
Hajdúnánáson” című pályázat közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. július 31.
A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

233/2014. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.1112/2-2012-0072 azonosítószámú, „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” című
pályázat 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 a Nánás Pro
Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6 sz.) nyilvánítja,
mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a
dokumentációban és a jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevő
adta a legalacsonyabb ajánlati árat. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés
alapján a rendezvényszervezésre nyújtott támogatás bruttó 8.677.260,- Ft-os
keretén belül van.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, és az
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. július 14. - az ajánlattevők értesítése a döntésről
2014. július 25. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Török István
jegyzőkönyv-hitelesítő
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a TÁMOP-3.1.1112/2-2012-0072
„Óvodafejlesztés
Hajdúnánáson”
elnevezésű
projekt
megvalósításához óvodai játékok és eszközök beszerzése iránt indított közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalára
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.
(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:

234/2014. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a
Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési
Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a TÁMOP-3.1.11-12/2-20120072 azonosítószámú, „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” című pályázat
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint
hozza meg:
A.) Polyduct Zrt. (4181 Nádudvar, Kabai út 62.) ajánlattevő ajánlata
érvényes.
B.) A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 azonosítószámú, „Óvodafejlesztés
Hajdúnánáson” című pályázat közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014.július 31.
A képviselő-testület az előterjesztés második határozati javaslatát 8 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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235/2014. (VII. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.1112/2-2012-0072 azonosítószámú, „Óvodafejlesztés Hajdúnánáson” című
pályázat 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 a Polyduct Zrt.
(4181 Nádudvar, Kabai út 62.) 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 ajánlotta. Az ajánlati ár a projektet támogató
döntés alapján a rendezvényszervezésre nyújtott támogatás bruttó
4.294.149,- Ft-os keretén belül van.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint,
hogy az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2014. július 14. - az ajánlattevők értesítése a döntésről
2014. július 25. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Török István
jegyzőkönyv-hitelesítő
Mivel több napirendi pont nem volt Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dombi György képviselő úr azt kérdezte, hogy a Hunyadi utcán elkezdett
járdafelújítás mely szakaszig fog folytatódni.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszában elmondta, terveik szerint az Árpád utcáig
megtörténhet a járdák felújítása.
Török István képviselő úr jelezte, hogy az üdülőtelep végén, a Csónakos utcán az út
nem lett végig kialakítva és az arra járók panaszkodnak emiatt.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, a kollégáival utána fog nézetni ennek az
útnak.
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Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, megköszönte a testület tagjainak és a
meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli
nyilvános ülését de. 10 óra 10 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Török István
jegyzőkönyv-hitelesítő

