
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. október  
02-án – kedden – de. 09,00 órai kezdettel megtartott        
r e n d k í v ü l i   ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
332/2007. (X. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Hajdú 
Versenyképesség (HA-VER) Akciócsoport (4080 Hajdúnánás, Marx Károly 
utca 5. szám), a szervezethez történı ismételt csatlakozását felajánló 
lehetıségét és azzal nem kíván élni. 

 
 A képviselı-testület a 329/2007. (IX. 13.) és a 330/2007. (IX. 13.) számú 

Képviselı-testületi Határozatait hatályában fenntartja. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa a 

Hajdú Versenyképesség (HA-VER) Akciócsoportot (4080 Hajdúnánás, Marx 
Károly u. 5. szám) és a Hajdúk Helyi Közösség szervezetet (4220 
Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/A szám) és a szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. október 5. 
 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a Hajdúk Helyi 

Közösség (4220 Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/A szám) képviselıjét, 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Hajdúnánás város 
önkormányzata megkapja az egyébként rendelkezésére nem álló információ 
hiányában azoknak a támogatását, akik tagjai ennek a közösségnek, annak 
érdekében, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési alapból nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló 1698/2005. EK Tanácsi Rendelet 3. és 4. tengelyének 
keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos 
egyes kérdésekrıl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 5. § (5) 
bekezdésében megjelölt kötelezettségének eleget tudjon tenni, és ezáltal 
felvételét kérhesse a Hajdúk Helyi Közösség szervezetébe. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Hajdúk Helyi 
Közösségének képviselıjét (4220 Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/A. sz.) 
értesítse. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2007. október 4. 

kmft. 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyzı 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. október  
02-án – kedden – de. 09,00 órai kezdettel megtartott        
r e n d k í v ü l i   ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
333/2007. (X. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Hajdú 
Versenyképesség (HA-VER) Akciócsoport (4080 Hajdúnánás, Marx 
Károly u. 5. sz.) és a Hajdúk Helyi Közösségének (4220 
Hajdúböszörmény, Honvéd u. 28/A. sz.) esetleges egyesülését. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a 
Hajdú Versenyképesség (HA-VER) Akciócsoportjának vezetıjét és a 
Hajdúk Helyi Közösségének vezetıjét értesítse. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2007. október 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı                                                                                             
                                    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. október  
02-án – kedden – de. 09,00 órai kezdettel megtartott        
r e n d k í v ü l i   ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
334/2007. (X. 02.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási 
501/1. hrsz-ú ingatlanon húzódó kb. 77 m hosszúságú Újszılı 
településrész ingatlanainak megközelítését szolgáló bejáró elzárása 
kapcsán készült elıterjesztést megismerte és úgy határozott, hogy a 
probléma megoldása érdekében a képviselı-testület következı ülésére 
készüljön elıterjesztés. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a probléma megoldására vonatkozóan 
készítsen elıterjesztést a képviselı-testület következı ülésére. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2007. október 25. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


