
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 23-án  
– csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
233/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Immobil 2000 Kft. 

(3400 Mezıkövesd, 0300/1. hrsz.) kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a 
109/2009. (III. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatát nem módosítja, azt 
hatályában fenntartja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Immobil  

2000 Kft-t (3400 Mezıkövesd, 0300/1. hrsz.) értesítse. 
 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. augusztus 10. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                      jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 23-án  
– csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
234/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában lévı 
hajdúnánási 3265/1. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. szám alatti 
Ápolási Intézet „A” épületének akadálymentesítésének megoldására, illetve az 
ehhez szükséges forrás megszerzésére pályázatot kíván benyújtani az Észak-
alföldi Operatív program ÉAOP-2009-4.1.5. kódszám alatt megjelent Egyenlı 
esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) címő pályázati 
felhívásra. 
 

A beruházás várható költsége: 16.600.000.- Ft, az ehhez szükséges önrész: 
1.660.000,- Ft, továbbá a rehabilitációs környezettervezı szakértıi díja 
125.000,- Ft.  

A pályázathoz szükséges önrészt és a szakértıi díjat, összességében 
1.785.000,-Ft-ot a képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyag összeállítására és benyújtására 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.   

 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. szeptember 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                       jegyzı 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 23-án  
– csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
235/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a 
Dr. Nagy Imre háziorvos örökösei által értékesíteni kívánt praxis 
megvásárlójával - így Dr. György Katalin, Debrecen, Tócóskerti u. 8/2/15. 
szám alatti lakossal - szemben kifogást nem emel, amennyiben a háziorvosi 
körzet vásárlója a praxisjog megszerzéséhez szükséges jogszabályi 
feltételeknek megfelel.  
 

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezı értesítésérıl 
gondoskodjon és felhatalmazza a határozat szerinti tartalmú nyilatkozat 
kiadására és a praxis mőködtetésére vonatkozó vállalkozási szerzıdés 
megkötésére.   

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. augusztus 22.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                     jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 23-án  
– csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
236/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a  
Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Déri Múzeum  
(4026 Debrecen, Déri tér 1. szám) képviselıi által a Hajdúnánás tedeji 
határában található Lyukas-halom eredeti állapotának visszaállítására 
vonatkozó anyagi támogatás iránti kérelmét úgy határoz, hogy 300.000,- Ft 
összeggel támogatja a rekultiváció gépi és kézi munkájának költségeit, 
melyet az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosít. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Hajdú-Bihar 
Megyei Múzeumok Igazgatósága, Déri Múzeum képviselıit (4026 Debrecen, 
Déri tér 1.) értesítse. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. július 31. 

 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                     jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 23-án  
– csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
237/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány út 18. szám), a HHE North 
Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12.  VI. em.), a Magyar Horizont Energia 
Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenı u. 12. IV. em.) és a PetroHungária Kft. 
(1095 Budapest, Mester u. 4.) – mint bányavállalkozók – megbízottjának 
kérelmét és hozzájárul, hogy a Hajdúnánás közigazgatási területén 
megépítendı gázvezeték megvalósítása kapcsán az önkormányzati 
tulajdonban lévı és forgalomképtelen városi vagyonok közé besorolt  
0506., 0534., 0535., 0537., 0538., 0539/2., 0541/34., 0559., 0561. hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában a beruházáshoz szükséges vezetékek építéséhez, 
illetıleg a szükséges mértékben történı területre lépéshez. 

 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.  
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a megépítendı 
gázvezeték engedélyezéséhez szükséges megállapodás aláírására és felkéri, 
hogy a kérelmezı határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. július 31. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                     jegyzı 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. július 23-án  
– csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
238/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a DARHAL Halászati 

Kft. (Hajdúnánás, Petıfi u. 33/A.) kérelmét megismerve úgy határoz, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı 0527. hrsz-ú, 6292 m2 területő, 
árok mővelési ágú ingatlant haszonbérlet jogcímen, 2009. július 28-tól  
2015. december 31-ig terjedı 6 év 5 hónap idıtartamra az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.  
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 8. § (4)-(5) bekezdései alapján hasznosítja. 

 
 A képviselı-testület a DARHAL Halászati Kft. (Hajdúnánás, Petıfi u. 33/A.) 

részére a fent megjelölt ingatlant karbantartási és mőködıképes állapotban 
tartási kötelezettség, valamint 10.000,- Ft/év + ÁFA haszonbérleti díj 
megfizetése mellett biztosítja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a DARHAL 

Halászati Kft-t (Hajdúnánás, Petıfi u. 33/A.) értesítse és felhatalmazza a 
haszonbérleti szerzıdés megkötésére. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. július 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                      jegyzı 
 
 
 


