
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 29-én 
– csütörtökön – de. 7,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
202/2008. (V. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az ÉAOP-2007-
4.1.2. kódszámmal meghirdetett felhívásra benyújtandó a Városi 
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet bıvítése és korszerősítése 
tárgyú pályázat elıkészítési munkával az RVI Magyarország Kft-t         
(1119 Budapest, Fehérvári út 179. szám) bízza meg. 
 
A képviselı-testület az elıkészítés során felmerülı költségek fedezetére 
3.500 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
önkormányzati fejlesztésekre elkülönített céltartaléka valamint általános 
tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban feltüntetett céggel az ott 
megjelölt összegben a szerzıdés aláírásáról és egyéb szükséges 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. június 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 29-én 
– csütörtökön – de. 7,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
203/2008. (V. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az ÉAOP-2007-5.1.1./D 
kódszámmal meghirdetett felhívásra benyújtandó funkcióbıvítı integrált 
települési fejlesztés tárgyú pályázat elıkészítési munkáinál felmerülı költségek 
fedezésére 7.128 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
önkormányzati fejlesztésekre elkülönített céltartaléka valamint általános 
tartaléka terhére az alábbiak szerint: 
 

Tevékenység A tevékenységet végzı 
vállalkozó 

Nettó díj 
(Ft) 

ÁFA 
(Ft) 

Bruttó díj 
(Ft) 

Fürdı u., meglévı 
tervek átdolgozása 

PAnda Pont Kft. (1118 
Budapest, Rétköz u. 51/b.) 

400.000,- 80.000,- 480.000,- 

Móricz Pál Mőv. Közp. 
és a Városi Piac 
tervezett munkáinak 
költségbecslése 

REProjekt Építész Iroda 
Kft. (1027 Budapest, 
Csalogány u. 55. I./4.) 

 
540.000,- 

 
108.000,- 

 
648.000,- 

A pályázat I. 
fordulójához a pályázati 
anyag, és az 
akcióterületi terv 
készítése 

Északkelet-Magyarországi 
Reg. Fejl. Zrt. 
(Nyíregyháza, Szarvas u. 
1-3.) 

 
5.000.000,- 

 
1.000.000,- 

 
6.000.000,- 

Összesen: 5.940.000,- 1.188.000 7.128.000,- 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban feltüntetett cégekkel az ott 
megjelölt összegben a szerzıdés aláírásáról és egyéb szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. június 30. 

 
kmft. 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 29-én 
– csütörtökön – de. 7,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
204/2008. (V. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az ÉAOP-2008-
4.1.3. B, D kódszámmal meghirdetett felhívásra benyújtandó Városi 
Bölcsıde bıvítése tárgyú pályázat elıkészítési munkáinál felmerülı 
költségek fedezésére 1.440 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2008. évi 
költségvetésének önkormányzati fejlesztésekre elkülönített céltartaléka, 
valamint általános tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a koncepciótervek elkészítésére a PALLÉR-
TRIÁSZ ÉPÍTÉSZIRODA Kft-vel (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2. szám) 
100.000,- Ft + ÁFA értékben; és a REProjekt Építész Iroda Kft.-vel (1027 
Budapest, Csalogány u. 55. I./4. szám) 100.000,- Ft + ÁFA értékben; 
valamint a pályázat elkészítésére a CREDIT-2 KÖNYVIZSGÁLÓ ÉS 
GAZDASÁGI TANÁCSADÓ Kft-vel (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, 
Polgári u. 73. szám) 1.000.000,-Ft + ÁFA értékben kösse meg a 
vállalkozási szerzıdéseket. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. június 30. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 29-én 
– csütörtökön – de. 7,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
205/2008. (V. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a versenyeken, 

pályázatokon sikeresen szereplı tanulók erkölcsi és anyagi elismerésérıl 
szóló Jutalmazási Szabályzat alapján az A/1. és B/1. mellékletben 
meghatározottak szerint: 

 
 - egyéni versenyeken és pályázatokon sikeresen szereplı 
  tanulókat felkészítı pedagógusok jutalmazására 428.000,- Ft-ot 
 - versenyeken és pályázatokon sikeresen szereplı  
  csoportokat felkészítı pedagógusok jutalmazására 172.000,- Ft-ot 
  
 biztosít 400 eFt erejéig az önkormányzat 2008. évi költségvetése, 200 eFt 

erejéig pedig az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, 
az elismerések városi ünnepség keretében történı átadására. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. június 6. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 


