JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május
14-én - csütörtökön - du. 14,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli ülésének
Önkormányzati Hivatal Kis Tanácskozó Terme

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, Papp Gáborné, Dr. Éles András
képviselők
A képviselő-testület rendkívüli üléséről távol
alpolgármester, Kovács Zsolt, Bódi Judit képviselők

maradtak:

Csiszár

Imre

A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Gélák Pál pályázatkezelési
csoportvezető, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fő képviselő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta.
Ezek után a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Papp Gáborné képviselő asszony javasolta.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után szavazást rendelt el a jegyzőkönyvhitelesítő személyéről.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
8 igen szavazattal, l képviselő (Papp Gáborné) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Szólláth Tibor polgármester úr javasolta, hogy a megküldött meghívóhoz képest a
képviselő-testület vegye fel és tárgyalja meg a mai napon kiadott az óvoda- és iskolatej
programhoz történő önerő biztosítására készült előterjesztést. Indoklásként elmondta,
hogy eddig csak az iskolásoknak tudtunk biztosítani iskolatejet, ősztől pedig az
óvodásoknak is tudjuk biztosítani, de erről most kell döntenünk, hogy a szerződést
meg tudjuk kötni.
Megkérdezte, hogy a képviselő-testület egyetért-e a javaslattal és elfogadja-e a
napirendi pontokat megtárgyalásra.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a meghívó szerinti, valamint az ismertetett új napirendi pont
megtárgyalását 9 igen szavazattal - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése”
pályázathoz kapcsolódó közlekedési funkciót szolgáló fejlesztések kivitelezésével
összefüggő pótmunka tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés az óvoda- és iskolatej programhoz történő önerő biztosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Különfélék

ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a „Hajdúnánási
Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó
közlekedési funkciót szolgáló fejlesztések kivitelezésével összefüggő pótmunka tárgyú
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát, majd
elmondta, hogy a közbeszerzési tanács a döntését meghozta. Megkérdezte, hogy Gélák
Pál csoportvezetőnek van-e kiegészítése.
Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás
lefolytatásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság felülvizsgálta és ennek lezárása
után került az most a testület elé.
Szólláth Tibor polgármester úr megköszönte a kiegészítést, majd megkérdezte, hogy
az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy készre van-e már jelentve ez a
beruházás, amelyhez most pótköltségvetést biztosítunk.
Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető válaszában elmondta, hogy nincs készre
jelentve a beruházás, rész készre jelentési bejelentés van, aminek az a célja, hogy a
fürdőt üzembe tudjuk helyezni.
Dr. Éles András képviselő úr tudomása szerint ennek a beruházásnak holnap készen
kell lenni, így az önkormányzatnak holnapról a kötbér követelése él.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy holnap a műszaki átadás-átvétel
elkezdődik. Ha képviselő úr hibát talál, jelezze azt a közbeszerzési döntőbizottsághoz,
tegyen be, illetve feljelentést. Tudomása szerint a kollegái mindent a legnagyobb
körültekintéssel és szabályossággal tesznek. Természetesen egy ekkora beruházásnál
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mindig lehet gond és probléma. Ha bármely törvényt, jogszabályt megsértünk,
képviselő úr tegye meg a bejelentését.
Dr. Éles András képviselő úr kérte, hogy polgármester úr ne játsszon a tűzzel és
méltatlannak találta azt, hogy hazudik. Ha feljelentést tenne, a város ellensége lenne,
polgármester úr viszont a város pénzével és a saját, illetve a képviselő-testület
erkölcsével játszik. Meglátása szerint ez a beruházás a haverok kiszolgálása. Ez már
nem először fordul elő ebben a városban. Ez volt a problémája a társasházak
felújításánál is. Ez az ember és polgármester úr barátainak egy része olyan helyzetbe
hozza a várost, amelyből nem nagyon látja a kilépést. Meglátása szerint, ha a készre
jelentés megtörtént, akkor a műszaki átadás-átvétel megkezdődik. Ha az egész
meglesz, akkor a Fürdőt kell működtetni. A Fürdőnek jelenleg egy szivattyúja van és
egy hideg vizes kútja működik, három hideg vizes kút pedig le van állítva, mert olyan
homokos, hogy nem tudnak belőle vizet felhozni. Véleménye szerint ez lesz a
kulcskérdés, hogy ezzel mit fognak kezdeni, pl. augusztus 20-án.
Szólláth Tibor polgármester úr szerint, amit most elmondott képviselő úr semmi
köze, összefüggése nincs a napirendi ponthoz. Az, hogy a Fürdőben hány kút működik
annak most ehhez a beruházáshoz nincs köze. Ez a beruházás a Fürdő közvetlen
környezetének felújításáról szól. Sajnálja, hogy képviselő úr őt hazugnak mondja, de
az ő értékrendje más és ezt nem engedi és engedheti meg magának.
Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy igazából nem érti Dr. Éles
András képviselő-társát, a felvetett problémáját és azt, hogy azt mondja, hogy
polgármester úr hazudik. Lehet, hogy képviselő úr tud olyat, amit mi nem tudunk és
így próbál kétséget ébreszteni bennük.
Papp Gáborné képviselő asszony a maga részéről az emberi hozzáállással nem ért
egyet. Azt látja, hogy megszólal Dr. Éles András képviselő úr és polgármester úr
felvesz egy stílust, nem tudja azt elhinni, hogy jó szándékúan, építően szól hozzá
képviselő úr rögtön az ellenszenv fogalmazódik meg, aztán valaki következik, aki a
polgármester úr védelmére kel. Javasolta, hogy a napirendre koncentráljunk.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az érzése szerint minden beruházás
fáj valakinek. Azt kellene megérteni, hogy ezt a várost valakinek mindig irányítania
kell, vagy nekik, vagy másoknak. A fejlődés mindenkinek az érdeke, mindenkinek a
sikere az ellenzéket is beleértve.
Dr. Éles András képviselő úr visszatért arra a már többször említett témára, amely
szerint ő Hajdúnánás önkormányzatát többször feljelentette. Kérte azt a listát, amely
azt tartalmazza, hogy hova történt a feljelentés. Elmondta még, hogy Kormányhivatal
felé három megkereséssel élt, melynek tárgya az volt, hogy nem kap információkat az
általa feltett kérdésekre.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr név szerinti szavazást rendelt el, tekintettel arra,
hogy közbeszerzési eljárást lezáró döntésről van szó. A név szerinti szavazás
lebonyolításához kérte Dr. Kiss Imre jegyző úr segítségét.
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Dr. Kiss Imre jegyző úr kérte a képviselőket, hogy a nevük elhangzása után az
„igen”, „nem” vagy a „tartózkodom” kifejezéssel jelezzék álláspontjukat az
előterjesztés határozati javaslatát illetően.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A név szerinti szavazás az alábbiak szerint zajlott le:
Szabóné Marth Éva képviselő asszony igen.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr igen.
Ötvös Attila képviselő úr igen.
Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony igen.
Buczkó József képviselő úr igen.
Tóth Imre képviselő úr igen.
Szólláth Tibor polgármester úr igen.
Dr. Éles András képviselő úr nem.
Papp Gáborné képviselő asszony igen.
A lefolytatott név szerinti szavazás eredményeként 8 igen, 1 nem szavazattal (Dr. Éles
András) a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta a „Hajdúnánási Gyógyfürdő
környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó közlekedési
funkciót szolgáló fejlesztések kivitelezésével összefüggő pótmunka tárgyú hirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára készült
előterjesztés határozati javaslatáról:

142/2015. (V. 14.) 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 pályázat keretében lefolytatott „Hajdúnánási Gyógyfürdő
környezetének funkcióbővítő fejlesztése” pályázathoz kapcsolódó közlekedési funkciót
szolgáló fejlesztések kivitelezésével összefüggő pótmunka tárgyú közbeszerzési eljárást
lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1.) MIKRONTECH Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) ajánlattevő ajánlata
érvényes.
2.) 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
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kapcsolódó közlekedési funkciót szolgáló fejlesztések kivitelezésével összefüggő
pótmunka tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
3.) A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a MIKRONTECH
Mérnöki Iroda Kft-t (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) nyilvánítja, mivel az említett
ajánlattevő ajánlata összhangban van az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeivel,
az ajánlattevő az alkalmassági vizsgálat során alkalmasnak bizonyult a szerződés
teljesítésére, és a becsült összegnél kevesebb, nettó 7.827.132,- Ft-ot ajánlotta.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, és az eljárás nyertesével
a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 14. - az ajánlattevő értesítése a döntésről
2015. május 14. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az óvoda- és
iskolatej programhoz történő önerő biztosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr átadta a szót Dr. Kiss Imre jegyző úrnak.
Dr. Kiss Imre jegyző úr ismertette az előterjesztés tartalmát.
Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület az óvoda- és iskolatej programhoz történő önerő biztosítására
készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

143/2015. (V. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt kíván venni
az óvoda- és iskolatej programban a 2015/16-os tanévre vonatkozóan, melyhez a szükséges
önerő 2015. évre eső részét, 1.600.000,-Ft keretösszeget az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, valamint vállalja, hogy a 2016. évre
eső 2.000.000,-Ft keretösszeget az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a szállítási szerződés aláírására.
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Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. május 28. - a szállítási szerződés megkötésére

Papp Gáborné
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 du. 14 óra 30 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

