JEGYZŐKÖNYV
Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január
12-én - kedden - de. 10,00 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, Kovács Zsolt, Szabóné Marth Éva,
Nagyné Juhász Krisztina, Buczkó József, Tóth Imre, Papp Gáborné, Dr. Éles András,
Bódi Judit, Ötvös Attila képviselők
A rendkívüli képviselő-testületi ülésen részt vett még: Dr. Csiszár Imre
alpolgármester
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Kiss György, a Közgazdasági
Iroda irodavezetője, Kissné Barta Piroska, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
irodavezetője, Gélák Pál pályázatkezelési csoportvezető, Jóna Imréné
jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus
Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket, boldog új évet kívánt mindenkinek. Megállapította, hogy a képviselőtestület 11 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,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el annak elfogadásáról.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 11 igen szavazattal - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a Somorjai László Városi
felújítására vonatkozó pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Előterjesztés közmeghallgatás meghirdetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
3.) Különfélék

Sportcsarnok

pályaburkolatának
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Ezek után Szólláth Tibor polgármester 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 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt
10 igen szavazattal, 1 képviselő (Papp Gáborné) nem vett részt a szavazásban - külön
határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Somorjai László
Városi Sportcsarnok pályaburkolatának felújítására vonatkozó pályázat benyújtására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr röviden ismertette az előterjesztés tartalmát. Leírásra
került, hogy több fázisban Belügyminisztériumi forrásból kezdtük meg a sportcsarnok
felújítását. Az első fázisban a szociális épület külső felújítása történt meg, második
fázisban a belső felújítás. Sajnos az akkori források nem tették lehetővé a küzdőtér
felújításának megkezdését, pedig már akkor időszerű lett volna. Most három olyan
tételt tudtuk beazonosítani, amelyre pályázhatunk, ebből a pálya felújítását ragadtuk
ki. A pálya 20 éve van használatban és jelentősen elkopott. Ez a pályázati rendszer
most a Magyar Kézilabda Szövetség pályázati rendszere, amely elég sajátságos.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy technológiailag garantált-e, hogy ha
hozzányúlunk a padlóhoz nem lesz-e rosszabb, mint most. Van-e ennek garanciával
alátámasztott technológiája, meg lehet-e ezt valahol tekinteni, tapasztalatokat szerezni.
Bódi Judit képviselő asszony a bérleti konstrukcióról kérdezett.
Szólláth Tibor polgármester úr válaszadásában elmondta, hogy a terem a jelenlegi
állapotában hosszú ideig már nem használható. A technológiával kapcsolatban
elmondta, hogy megnézte egy szakcég, aki elvégzi a munkálatokat, egy kopóréteget
tesznek rá, amire vállalják a garanciát. A Magyar Kézilabda Szövetség ebben a bérleti
konstrukcióban látja azt, hogy teret tud biztosítani a kézilabda egyesületeknek. Mi
fogjuk üzemeltetni a csarnokot továbbra is, jelentős változás nem fog történni a
csarnok üzemeltetésében.
Dr. Éles András képviselő úr nem találta meggyőzőnek polgármester úr válaszát. A
továbbiakban is a kivitelezés szakmai oldalait feszegette. Tudni szeretné, hogy van
már olyan hely, ahol történt ilyen felújítás, nem hámlik, nem tapad, nem keletkeznek
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sportsérülések a rossz minőségű munka miatt, stb. Nem polgármester úr
megnyilatkozásával van baja. Félelmei inkább azok, hogy nincsenek referenciák
felsorolva, mások választják ki a kivitelezőket a tulajdonunk felújítására.
Kissné Barta Piroska irodavezető asszony elmondta, hogy ez jelenleg még egy jó
pályaburkolat. A Globál-Plasztik Kft. adott árajánlatot és szeretnénk, hogy ha ők is
készítenék el a felújítást. A félelem, abban a kérdésben jogos, hogy nem mi leszünk a
beruházók, hanem a Kézilabda Szövetség. A kivitelező, azonban ugyanaz lesz, aki 20
évvel ezelőtt is volt, tehát komoly referenciái vannak, az előterjesztésben is tételes
felsorolás készült az elvégzendő munkákról.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt,
Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a Somorjai László Városi Sportcsarnok pályaburkolatának
felújítására vonatkozó pályázat benyújtására készült előterjesztés határozati javaslatát
11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

1/2016. (I. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség
által kiírt Országos Tornaterem Felújítási Program címen közzétett pályázati felhívásra a
Somorjai László Városi Sportcsarnok pályaburkolat felújítása tárgyában pályázatot kíván
benyújtani 15.000.000,- Ft-os összköltségvetés erejéig.
A beruházás pályázati összköltségvetése 13.000.000,- Ft.
A Magyar Kézilabda Szövetség által a pályázathoz kapcsolódó, bérleti díj jogcímen
biztosított összeg (a beruházási összköltség 70%-a), 9.100.000,- Ft.
Saját erő: a beruházás összköltségének 30%-a (gazdagodás megtérítési előleg), azaz
3.900.000,- Ft. A bérleti díj bevételi jogcím alapján az önkormányzatot terhelő áfa
befizetési kötelezettség: 1.935.000,- Ft.
Saját erő mindösszesen: 5.835.000,- Ft.
A 15.000.000,- Ft keretösszeg figyelembevételével Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az önkormányzat által megfizetendő
4.500.000,- Ft gazdagodás megtérítési előleg, illetve a 2.232.283,- Ft befizetendő áfa
kiadás, összesen 6.732.283,- Ft összeg erejéig a 2016. évi költségvetés terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges
nyilatkozatok, illetve a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2016. január 15.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés közmeghallgatás
meghirdetéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy január 28-án, csütörtökön lesz a
testület ülése, az ehhez kapcsolódó ülésén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalja a költségvetést, és terveink szerint február 1-jén, hétfőn du. 17,00 órától
lenne a közmeghallgatás. A február havi testületi ülés időpontja pedig február 18-a
lenne. Jelezte, hogy az előterjesztésben a közmeghallgatás helyszínéül az Ifjúsági Ház,
Mozi szerepel. Javasolta, hogy a közmeghallgatás helyszínéül a testület a Kéky Lajos
Városi Művelődési Központ Színháztermét fogadja el, mivel onnan a Helyi TV élő
közvetítést tud nyújtani. Kérte, hogy a közmeghallgatás jegyzőkönyv-hitelesítőjét is
válassza meg most a testület.
Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel,
megjegyzés.
Ötvös Attila képviselő úr jelezte, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülése hétfői
napon szokott lenni, de Kiss György irodavezető úr jelezte, hogy ez az időpont
számára január hónapban nem megfelelő, ezért kéri, hogy most az ülésre keddi napon
kerüljön sor.
Szólláth Tibor polgármester úr kérte, hogy a bizottság tagjaival az időpont
kérdésében történjen meg az egyeztetés, részéről akadályát ennek nem látja.
Mivel Papp Gáborné képviselő asszony jelezte, hogy elfogadja a közmeghallgatás
jegyzőkönyvének hitelesítését, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el
ennek elfogadásáról, majd a közmeghallgatás időpontjának és helyszínének
elfogadásáról, figyelembe véve azt a módosító javaslatot, hogy a helyszín a Kéky
Lajos Városi Művelődési Központ Színházterme legyen.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszonyt, mint a közmeghallgatás
jegyzőkönyv-hitelesítőjét 10 igen szavazattal, 1 képviselő (Bódi Judit) nem vett részt a
szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
(A szavazásban 11 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a közmeghallgatás meghirdetéséről készült előterjesztés határozati
javaslatát - figyelembe véve az elhangzott módosító javaslatot - 11 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2/2016. (I. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a város 2016. évi
költségvetési tervezetének lakossági megismertetésére 2016. február 1-jén (hétfő)

4
du. 17.00 órai kezdettel a Nánás Pro Cultura Kft. – Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
Színháztermében (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és témájának a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014.
(X. 30.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7) bekezdésben meghatározott módon történő
közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2016. január 25.

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szólláth Tibor polgármester úr mivel több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem
volt megköszönte a megjelenést, a végzett munkát és a képviselő-testület rendkívüli
ülését de. 10 óra 20 perckor bezárta.

kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Papp Gáborné
jegyzőkönyv-hitelesítő

