JEGYZŐKÖNYV

Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 18-án
- szerda - du. 15,15 órakor megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről.
A képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülésének helye: a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Díszterme
Jelen vannak a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth
Tibor polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Szabóné Marth Éva, Dr. Éles András,
Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Buczkó József, Nagyné Juhász Krisztina képviselők
A rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről távol maradtak: Bódi Judit, Tóth Imre,
Papp Gáborné képviselők
A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Kiss György, a Közgazdasági Iroda
irodavezetője, Jóna Imréné szervezési ügyintéző, Reszegi Alexandra jegyzőkönyvvezető,
Jenei László informatikus

A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még:
az
1.)
napirendi
tárgyalásánál:

pont Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding Zrt.
vezérigazgatója,
Szabados Gábor, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatója

Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes és
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 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület a napirendi pontok megtárgyalását 8 igen szavazattal - külön határozat
hozatala nélkül - elfogadta.
Javasolt napirendi pontok:
1.) Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
2.) Különfélék
Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért
javaslatot.
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Buczkó József képviselő úr Kovács Zsolt képviselő urat javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek.
(A teremben levő Kovács Zsolt képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.)
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő-testület Kovács Zsolt képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 8 igen
szavazattal, 1 tartózkodással (Kovács Zsolt) - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta.
ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester
Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztés határozati
javaslatát elfogadásra javasolta.
(A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szólláth Tibor polgármester úr ismertette az előterjesztést majd megkérdezte, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés.
Elmondta, hogy alapvetően egy sikeres pályázatot tudtak beadni a távhő rekonstrukcióra,
korábban geotermikus projekt részeként képzelték el a felújítást. 50 %-os fejlesztés van a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda szervezésében, melyet ESCO finanszírozásnak hívnak,
amely azt jelenti, hogy a megtakarításból lehet finanszírozni a törlesztő részt. Garancia
vállalás van a mi részünkről, ha valami miatt az ESCO finanszírozás nem valósul meg és az
önkormányzat nem tudja, vagy nem akarja biztosítani az önrészt, akkor ez 9 millió Ft-ot jelent
az önkormányzatnak, ha mi mondunk le róla - amelyre nem készülünk - akkor ez a mi terhünk
lesz.
Dr. Éles András képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy polgármester úr tájékoztatója
korrekt volt. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy sok ismeretlenes ez az ügy. Megkérdezte
még, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az ESCO finanszírozás és a banki finanszírozás.
Természetesen a feltételeket tudjuk. A döntést az ESCO finanszírozásról rajtunk kívülállók
fogják meghozni. Támogatni fogja a határozati javaslatot, mert szükséges és azt is látja, hogy
a geotermikus energia megvalósítási projekt nem fog megvalósulni. Jó, hogy ez
megbeszélésre került rendkívüli bizottsági ülésen.
Szólláth Tibor polgármester úr elmondta még, hogy ez egy nagyon jó hír, hogy nyertünk
több mint 200 millió Ft-ot a távfűtőrendszer felújításához, igaz, hogy még ugyanennyit mellé
kell tennünk, de azt mindenki látja, hogy milyen állapotban van ez a rendszer. Ennek a
finanszírozását kell megoldanunk. Van egy olyan állami finanszírozás, amelyet ESCO-nak
hívnak, ha ezt megkapjuk hozzá, akkor a beruházás kapcsán létrejövő megtakarításból lehet
finanszírozni a törlesztő részt. Ez egy olyan támogatás ahol azt tudjuk, hogy nekünk mit
kellene finanszírozni, de ezt megoldják helyettünk. A másik változat szerint, ha nem lesz
ESCO, akkor helyt kell állnunk és biztosítani kell a másik több mint 200 millió Ft-ot. Ha ezt
nem tudjuk megtenni, nem kapunk hozzá állami engedélyt, akkor azt tudnunk kell, hogy ez
9 millió Ft-ba kerül, és elveszítjük a támogatást. Végezetül megköszönte mindenki munkáját,
aki ebben részt vett.
Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy bizottsági ülésen is elhangzott az, hogy nem
tudjuk a további feltételeket. Van két finanszírozási lehetőség, erről már korábban is
beszéltünk. Az elinduláshoz szükséges a határozat meghozatala. A távhő rendszert fel kell
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újítani, ezt mindenki tudja. A bizottsági ülésen, mint ahogyan azt Dr. Éles András képviselő
úr is elmondta a megtárgyalás megtörtént.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth
Tibor polgármester úr szavazást rendelt el.
(A szavazásban 8 fő képviselő vett részt.)
A képviselő testület a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
szám) kérelmére készült előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

322/2017. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve a 259-260/2017. (VIII.
21.) számú Képviselő-testületi Határozatokkal meghozott döntését felhatalmazza a közvetett
tulajdonában álló Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.)
ügyvezetőjét a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által vezetett konzorcium
tagjaként benyújtott KEHOP-5.3.1-17-2017-00013 azonosítószámmal nyilvántartott
„Hajdúnánás távhőrendszerének rekonstrukciója” elnevezésű pályázat támogatási
szerződésének aláírására, valamint valamennyi a tárgyi beruházással kapcsolatos tulajdonosi
hozzájárulást igénylő dokumentumot, a képviselő-testület utólagos tájékoztatásának
kötelezettsége mellett, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft., mint végső kedvezményezett
ügyvezetőjeként aláírhassa.
A képviselő-testület döntését a Kft. ügyvezetőjének a pályázati önerő finanszírozására
vonatkozó tájékoztatása ismeretében hozta meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2017. október 18.
Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő
Szólláth Tibor polgármester úr ezek után megköszönte a megjelenést a végzett munkát és a
képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését du. 15,35 órakor bezárta.
kmft.

Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kovács Zsolt
jegyzőkönyv-hitelesítő

