JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július
17-én - pénteken - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről.
A rendkívüli képviselő-testület
Önkormányzati Hivatal Díszterme

ülésének

helye:

a

Hajdúnánási

Közös

Jelen vannak a rendkívüli képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Dr. Juhász
Endre alpolgármester, Kovács Zsolt, Nagyné Juhász Krisztina, Tóth Imre, Buczkó
József, Ötvös Attila képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Szólláth Tibor
polgármester, Szabóné Marth Éva képviselő asszony, Bódi Judit képviselő asszony,
Dr. Éles András képviselő úr
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Kissné Barta Piroska a
Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetője, Jóna Imréné jegyzőkönyvvezető,
Jenei László informatikus
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen részt vett még: Papp Zoltán szakmai
gyakorlatot töltő földrajz-területfejlesztési szakos hallgató
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fő jelenlétével
határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja
meg.
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el annak elfogadásáról.
(A szavazásban 6 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 6 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft.
(4010 Debrecen, Egyetem tér 1. szám) kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Különfélék
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(Az ülésre Papp Gáborné képviselő asszony megérkezett, így a testület 7 fővel folytatta
tovább a munkáját.)
Ezek után Dr. Juhász Endre alpolgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére
kért javaslatot.
Buczkó József képviselő úr Papp Gáborné képviselő asszonyt javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) - külön határozat hozatala nélkül elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Debreceni Egyetem
Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. (4010 Debrecen, Egyetem tér 1. szám)
kérelméhez
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr ismertette az előterjesztés tartalmát. Kiemelte,
hogy azért került sürgősséggel a testület elé az előterjesztés, mert ezt az ajánlatot,
amely számunkra igen kedvezőnek tűnik a DE Atlétikai Club nagyon szűk idő
intervallumban tudta felajánlani. A maga részéről elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Buczkó József képviselő úr emlékeztetett arra, hogy néhány évvel ezelőtt ezt a
beszerzést nagyon komoly vásárlásként könyveltük el és kommunikáltuk a város felé.
Ez az álláspontunk bizonyára nem változott. Kecsegtető, hogy 12 millió Ft ellenében
6 millió Ft-ot állítunk. Kérdése volt, miért éri meg jobban a Sportklubnak ennek a
mobil anyagnak a hasznosítása és miért nem éri meg nekünk, illetve itthon van-e az
anyag.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr válaszában elmondta, hogy a Klub Kft.
közvetítőként szerepel a Magyar Kosárlabda Szövetség és az önkormányzat között. A
Magyar Kosárlabda Szövetség fogja ezt a mobil parkettát használni. Mint országos
szövetségnek számukra ez megéri, hatékonyan tudják használni. Nekünk egy ilyen
országos felhasználás, bérlés, nem illik a profilunkba, nincs rá módunk sem és
helyszínen kell az iskolában használnunk. Jelenleg a mobil parketta Debrecenben van.
Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy mennyit költöttünk az elmúlt
időszakban a parketta felújítására.

498

Dr. Kiss Imre jegyző úr válaszolt a feltett kérdésre, amely szerint a mobil parkettát
megállapodás keretében adtuk kölcsön az Európa Bajnokságra, a felújítást pedig a
társaság és nem az önkormányzat végezte, tehát ezzel kapcsolatban költségünk nem
merült fel. Elmondta még, hogy a parkettát nyerges vontató szerelvényekkel lehet
mozgatni, ilyen nekünk nincs. A mobil parketta jellegéből adódó előnyeit igazából
eddig sem tudtuk kihasználni. A felújítás az elmondás szerint közel 5 millió Ft volt,
amelyet az önkormányzat nem tudott volna viselni. A parketta állapota egyébként már
indokolta ezt a felújítást. Megítélése szerint az önkormányzat nem jár rosszul, a
beruházás, amely megvalósulna műszaki tartalomba magasabb és az intézmény
érdekeit szolgálná.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint a cserénél egyenértékről van szó,
ugyanakkor a Kosárlabda Szövetség, illetve a DEAC számára a mobil parketta több
használati értékkel bír, a mi számunkra viszont a fix parketta ér magasabb használati
értékkel.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy a mobil parketta rendszer újonnan 40-50
millió Ft-ba kerül, amiről beszélünk, az pedig használt. A Kosárlabda Szövetség
számára bizonyára abban van a használati értéke, hogy mobil, tudják mozgatni, viszont
ami ide bekerülhet, az pedig nem. Szerkezetileg kb. ugyanaz, mint a mobil, de nem
mozgatható, viszont új. A mobil felújítása időszerű lett volna, mert a felületén egyes
elemek már szilánkosan sérültek voltak.
Papp Gáborné képviselő asszony kifejezte azon csodálkozását, hogy hogyan lehet az,
hogy valakinek megéri felújítani a parkettát, márpedig, ha megéri, akkor valamilyen
anyagi hasznot remél. El kell gondolkodni az önkormányzatnak azon, hogy nem
tudnánk-e olyan lehetőséget biztosítani, hogy mi adjuk bérbe ezt a mobil parkettát
országos eseményekre, ahol tudomása szerint milliós nagyságrendet adnának érte.
Megjegyezte, hogy nincs kellő információja arról, hogy milyen értékes ez a tárgy.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy biztosan jó üzlet lenne, de a tornaterembe
kell egy felújított felület, mert az ott lévő műanyag burkolat is felújításra szorulna. A
tornaterem padozat nélkül nem maradhat.
Buczkó József képviselő úr megjegyezte, hogy első körben fenntartásai voltak az
előterjesztéssel kapcsolatban, de Tóth Imre képviselő úr megvilágította számára, hogy
egyrészt a város profitálhatna belőle, de nem teheti meg, mert akkor nem lesz parketta
a tornateremben. Meglátása szerint ezt kellett volna az előterjesztésben kiemelni.
Emlékeztetett arra, hogy a maga részéről nagy sikernek tekintette a vásárlást.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint az akkori jó beruházásnak a
következtében van most egy jó cserére lehetőségünk.
Papp Gáborné képviselő asszony szerint elhangzott a lényeg, mégpedig az, hogy „fel
van újítva”. Ha nem volt egy előzetes ígéret vagy szóban történő megállapodás, ki és
miért olyan bolond, hogy belefektet néhány millió Ft-ot. Meglátása szerint valami
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történt a háttérben, volt egy szóbeli megállapodás, aztán pedig a képviselő-testület elé
egészen más formában jön az előterjesztés. Az a gondolata, hogy van egy olyan
információ, amelynek nincsenek a birtokában, illetve ő nincs a birtokában, ezért
mindenképpen tartózkodni fog, mert nem szeretne helytelen döntést hozni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta még, hogy az ajánlatot tevő a múlt
hét végén jelentkezett be, hogy szeretne ajánlatot tenni. A tárgyalásra hétfőn került sor,
ahol ő és jegyző úr vett részt. Az ajánlatot tevő a parketta mobil tulajdonsága miatt élt
az ajánlattal, melyet 10 napig tud fenntartani. Ez idő alatt kell az önkormányzatnak
döntésre jutnia, mert később ezt már nem tudják fenntartani. Másrészt nekünk sem cél,
hogy az iskolakezdésre ne kerüljön beállításra az új parketta.
Dr. Kiss Imre jegyző úr elmondta, hogy annak idején a Kosárlabda Egyesület kereste
meg az önkormányzatot, amellyel éltünk is. Véleménye szerint ez egy helyes döntés
volt. Azért, hogy az Európa Bajnokságra ezt megkaphatták, ingyen, azért felújították.
Ha az önkormányzat azt kéri, akkor visszahozzák a felújított parkettát a terembe. Nem
érti, és nem tud mit kezdeni azzal a feltételezéssel, hogy ki, mit ígért meg a háttérben.
A továbbiakban elmondta még, hogy látta a parkettát az eredeti helyén, szállítás
közben és a lerakásnál. Meglátása szerint a szállítás nyerges szerelvénnyel meghaladja
az önkormányzat képességeit.
Tóth Imre képviselő úr elmondta, hogy ő is látta szét és összeszerelés közben is a
parkettát, amely esetek után mindig karbantartási munka szükséges, amely pénzbe
kerül. Most 6 millió Ft-ért kapunk egy 16 millió Ft-os tornatermi burkolást. A
szerződéssel kapcsolatban kérte, hogy hamarabb történjen meg a beruházás, mert van
igény a használatra. A tárgyalásokban nem vett részt, de úgy érzi, hogy nekünk
előnyös, hiszen lesz egy új parketta rendszerünk, amire nem kell pénzt fordítani. Ezzel
a cserével spóroltunk 5-7 millió Ft-ot, másrészt pedig a mobilitását nem tudjuk
kihasználni, a Magyar Kosárlabda Szövetség meg igen. Meglátása szerint mi segítünk
egy országos szövetségnek, hogy az eszköztára bővüljön.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szerint most a testület a jó és jobb változat
közül kell, hogy válasszon.
Buczkó József képviselő úr jelezte, hogy korábbi álláspontját Tóth Imre képviselő úr
hozzászólása tudatában változtatja meg. A csere pozitív előnyeit az iskola fogja
érzékelni.
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr bízik abban, hogy jó üzlet lesz, mert a garancia
és a szavatosság megillet bennünket, az átkerül az önkormányzathoz, amely 5 év, de
erre ne legyen szükség.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Dr. Juhász Endre alpolgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 7 fő képviselő vett részt.)
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A képviselő-testület a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú
Kft. (4010 Debrecen, Egyetem tér 1. szám) kérelméhez készült előterjesztés határozati
javaslatát 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Papp Gáborné) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

254/2015. (VII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező 19,51 méter x 34,14 méter nagyságú, 666 m2
alapterületű Quicklock típusú hordozható parkettarendszert értékazonosság mellett
elcseréli a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft.
(4010 Debrecen, Egyetem tér 1. szám) tulajdonában lévő új Grabo Sport SpringAir
Elite Sport parketta rendszerre.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a csereszerződés aláírására.

megtételéről

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.
Mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem volt, Dr. Juhász Endre
alpolgármester úr megköszönte a megjelenést, a végzett munkát és a képviselőtestület rendkívüli ülését de. 8 óra 22 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

