JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április
30-án - csütörtökön - de. 8,00 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, Szabóné Marth Éva, Buczkó József,
Ötvös Attila, Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre, Dr. Éles András képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol maradtak:
alpolgármester, Kovács Zsolt, Bódi Judit, Papp Gáborné képviselők

Csiszár

Imre

A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Kiss György Közgazdasági
Iroda irodavezetője, Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit
csoportvezető, Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintéző, Jóna
Imréné jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
A napirendi ponthoz meghívottként jelen voltak még:
A
2.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding
Zrt. vezérigazgatója, Gere Miklós, a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója,
Nagyné Gonda Nikolett, a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. ingatlankezelési ügyintézője, Zink
Vilmos és Viczkó Tamás a MikronTech Kft.
képviselői

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a napirendi pontokat
megtárgyalásra.
Dr. Éles András képviselő úr javasolta, hogy a testület a meghívó szerint 1.) és 2.)
napirendi pontok megtárgyalását cserélje fel és a 2.) napirendi pont előtt tartsanak
szünetet.
Szólláth Tibor polgármester úr jelezte, hogy a módosító javaslatot elfogadja és erről
szavazást rendelt el.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalásának cseréjével,
és így az 1.) napirendi pont utáni szünet megtartásával 8 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - egyetértett és azt elfogadta.
A szavazás eredményeként a napirendi pontok az alábbiak szerint alakultak:
Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés az „Otthon Melege Program”-hoz történő hozzájáruláshoz
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett
javaslatot Dr. Éles András képviselő úr személyében.
(A teremben levő Dr. Éles András képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a jegyzőkönyvhitelesítő személyéről.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Dr. Éles András képviselőt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 8 igen
szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a 2015. évi szociális
nyári gyermekétkeztetés pályázatának benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát,
kiemelve, hogy a szociális gyermekétkeztetés a városban már évek óta megszervezésre
kerül. Javasolta, hogy ez ebben az évben is folytatódjon. Felhívta a figyelmet, hogy
jelen határozati javaslat a pályázat benyújtását határozza el, a szükséges
önkormányzati összegről a testület a következő ülésén dönt.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony javasolta, hogy a maximális létszámra,
380 főre adjuk be pályázatot.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a javaslattal egyetért.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
szavazást rendelt el, figyelembe véve a javasolt 380 főt.
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(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának
benyújtására készült előterjesztés határozati javaslatát az elhangzott 380 fő javaslattal
8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

139/2015. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben 380 rászoruló gyermek
nyári étkeztetésének támogatására pályázat benyújtását határozza el.
A képviselő-testület a vissza nem térítendő támogatás terhére, az önkormányzat a
gyermekek részére megszervezi 44 napon keresztüli napi egyszeri melegétkezést, továbbá
előzetes szülői igény alapján az étkeztetés idejére a gyermekek számára felügyeletet
biztosít.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására, a nyári szociális
étkeztetés és a nappali felügyelet megszervezésének, továbbá a költségigényre vonatkozó
előterjesztésnek az előkészítésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 07. - a pályázat benyújtására
2015. május 29. - előterjesztés előkészítésére
2015. június 12. - a szociális nyári étkeztetés és a nappali felügyelet
előkészítésére

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr ezek után de. 8,05 órakor szünetet rendelt el, majd
de. 8,45 órától folytatódott a képviselő-testület rendkívüli ülése.

MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az „Otthon Melege
Program”-hoz történő hozzájáruláshoz
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát,
kiegészítve azzal, hogy a mai napon nyílik meg a program regisztrációja. Megjegyezte,
hogy a lakóközösségek összetartása legyen jó példa a jövőre nézve.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy a vasárnapi napon zajlottak a
lakógyűlések, melyek másfél órás különbséggel lettek összehívva. A gyűléseken két
pozitív döntés született a Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3., illetve a Hajdúnánás,
Hunyadi u. 2-4. társasház tekintetében. Sajnos az utóbbi esetben nem pontos, illetve
nem kielégítő adatok ismeretében döntött a csatlakozás mellett a társasház. Ezért újabb
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lakógyűlés összehívása szükséges, ahol megerősítésre kell, hogy kerüljön a
csatlakozás. Módosító javaslata volt a II. határozati javaslat hatodik sorával
kapcsolatban, ahol kerüljön kivételre a „lakóinak legalább 2/3-os többsége”
szövegrész.
Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a társasházak kezelőinek a jövőt
tekintve nem lesz egyszerű a feladatuk, mivel a munka nem itt ér végett, hanem ezzel
kezdődik el.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati
javaslatának I. majd II. határozati javaslatáról, figyelembe véve a módosító javaslatot
is.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az „Otthon Melege Program”-hoz történő hozzájáruláshoz készült
előterjesztés határozati javaslatának I. pontját 8 igen szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A képviselő-testület az „Otthon Melege Program”-hoz történő hozzájáruláshoz készült
előterjesztés határozati javaslatának II. pontját, azzal a módosítással, hogy a hatodik
sorból kerüljön kivételre a „lakóinak legalább 2/3-os többsége” szövegrész 8 igen
szavazattal elfogadta.
(Határozatba foglalva a szavazások végén.)
A lefolytatott szavazásokra tekintettel a képviselő-testület az alábbi határozatokat
hozta:

140/2015. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám alatti A, B és C lépcsőházaknak a
Nemzetfejlesztési Minisztérium által meghirdetett ZFR-TH/15 kódszámú „Otthon
Melege
Program”,
„Társasházak
energia-megtakarítást
eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram című pályázatának
benyújtásához hozzájárul, azt támogatja.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy megjelölt társasházakban az önkormányzati
tulajdonú lakásokra eső évi átlag törlesztő részletet, 3.399.204,-Ft-ot az
önkormányzat 2016-2026. éves költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 30.
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141/2015. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4080
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti A, B, C és D lépcsőházaknak a
Nemzetfejlesztési Minisztérium által meghirdetett ZFR-TH/15 kódszámú „Otthon
Melege
Program”,
„Társasházak
energia-megtakarítást
eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram című pályázatának
benyújtásához hozzájárul azzal, hogy az új költségvetés megismerése után a
társasház továbbra is a pályázat benyújtása mellett dönt.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy megjelölt társasházakban az önkormányzati
tulajdonú lakásokra eső évi átlag törlesztő részletet, 1.632.528,-Ft-ot az
önkormányzat 2016-2026. éves költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 30.
Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte
a testület tagjainak és a meghívottaknak a megjelenést, a végzett munkát és a
képviselő-testület rendkívüli ülését de. 8 óra 55 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Dr. Éles András
jegyzőkönyv-hitelesítő

