
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
251/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság javaslatára - úgy határoz, hogy komplex felülvizsgálatot 
tart szükségesnek a közterület-használat szabályozásáról szóló többször 
módosított 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet által szabályozott 
közterület-használati díjak vonatkozásában. 
Ezt megelızıen a képviselı-testület ismerje meg részletesen a              
közterület- használati díjakból befolyó 2008. évi bevételeket összegszerően 
és a jogcímek megjelölésével. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület decemberi ülésére e 
témában elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 17.  
 

 
kmft. 

 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
  jegyzı 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
252/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának 2007-2008. évi 
munkájáról és ügyintézésérıl szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
 

kmft. 
 
 

 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı     
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
253/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény mőködésérıl szóló beszámolót megismerte és 
azt elfogadja. 
 

 
Felelıs:     - 
Határid ı: - 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 

 
 
 

 
 
 



K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
254/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető 
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. 

 Az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános 
Szerzıdési Feltételeit megismerte, azt elfogadja és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az 
Általános Szerzıdési Feltételekben foglaltaknak megfelelıen jár el. 

 
 A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú 

nyilatkozat megtételére és felkéri, hogy annak határidıben történı 
benyújtásáról gondoskodjon. 

 
 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. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
255/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási és 

Kulturális Minisztériummal együttmőködve kiírja 2010. évre a Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által javasolt pályázati kiírás szerint. 

 A képviselı-testület 75 fıt 250.000,- Ft/hó erejéig támogat, mely összeget az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

 A benyújtott pályázatokat a képviselı-testület bírálja el. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıben történı kiírásáról, 

valamint a beérkezett pályázatok képviselı-testületi döntésre való 
elıkészítésérıl és elıterjesztésérıl gondoskodjon. 

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határid ı: 2009. november 23.  
 
 
 

kmft. 
 

   
 
  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
256/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Bölcsıde 
2008. évben végzett munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt 
elfogadja. 

 
 Felelıs:        - 
 Határidı:    - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
257/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Városi 
Bölcsıde szervezeti és mőködési szabályzatának és szakmai programjának 
módosítására vonatkozó elıterjesztést és a gyermekek védelmérıl és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés  
d) pontja alapján a Városi Bölcsıde szervezeti és mőködési szabályzatának, 
valamint szakmai programjának módosítását és egységes szerkezetbe 
foglalását a szakmai egységvezetı által benyújtott formában jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény szakmai egységvezetıjének a 
határozatról való értesítésérıl gondoskodjon. 

 
 Felelıs:         Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:    2009. szeptember 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
258/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 
1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdése alapján a Kéky Lajos Városi 
Mővelıdési Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát jóváhagyja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı tájékoztatásáról 
gondoskodjon. 

 
 Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:  2009. október 07. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
259/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 
1997. évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdése alapján a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Szervezeti és Mőködési Szabályzatát 
jóváhagyja.  
 
A képviselı-testület felhívja az intézményvezetı figyelmét, hogy a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat V. fejezetének 1.5 pontjának elsı francia 
bekezdésében megjelölt intézményi bélyegzı szövegrészébe a „Hajdúnánás” 
szó kerüljön beírásra, tekintve, hogy az intézmény elkészített bélyegzı 
lenyomatán a település neve is szerepel.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı tájékoztatásáról, valamint 
a vitában elhangzott javaslatok figyelembevételével ismételt elıterjesztés 
készítésérıl gondoskodjon. 

 

 Felelıs:    Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:  2009. október 07.  - az intézményvezetı tájékoztatására, 
  2009. december 17.  - elıterjesztés készítésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
260/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı- és Általános Iskola, 
Kollégium igazgatójának a kérelmét és felhívja az intézményvezetı 
figyelmét arra, hogy mint munkáltató, a döntésének meghozatala elıtt 
mérlegelje, hogy a fenntartó jelenlegi költségvetési helyzetét tekintve nem 
tudja és a jövıben nem is kívánja bevállalni, hogy a közalkalmazottak 
korengedményes nyugdíjazásához  anyagi támogatást biztosítson. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az igazgató tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 
 Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:  2009. október 07. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
261/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször 
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 13. § (3) bekezdése 
alapján hozzájárul, hogy a tulajdonát képezı Magyar u. 92. szám alatti volt 
Szülıotthon épületét a 2000. augusztus 09-én kelt vállalkozási szerzıdés 
alapján használó Hospit Egészségügyi Szolgáltató Kkt. (4080 Hajdúnánás, 
Magyar u. 92.) az épületben üzemelı két gázkazánt és egy gázbojlert a 
kérelemhez csatolt költségvetésnek megfelelı mőszaki tartalommal 
kicserélje.  
A két gázkazán és a gázbojler cseréjének költségébıl Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 1 millió forint önrészt vállal az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére, figyelemmel a kérelmezı által 
tett nyilatkozatra, mely szerint az értékcsökkenést a törvényben megadott  
értékcsökkenési leírási kulcs szerint kívánja elszámolni.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatának 
végrehajtása érdekében kösse meg a szerzıdést a Hospit Egészségügyi 
Szolgáltató Kkt-val, és arról a testület októberi ülésén adjon tájékoztatást.  

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2009. október 15. 
    
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
262/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 55. szám alatti, önkormányzati tulajdonú bérlakás 
tetıszerkezetének felújítását határozta el a HÉPSZOLG Kft. és a 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának 
közremőködésével, a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett.   
A képviselı-testület a felújítás fedezetére 1 millió Ft bruttó keretösszeget 
biztosít az önkormányzat elkülönített bérlakás értékesítési alapjából.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az 
ingatlankezelıt, a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22.) értesítse. 

 
 
 Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:   2009. október 10. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
263/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 115/2009. (IV. 23.) számú 
Képviselı-testületi Határozatával elfogadott, az Állami Számvevıszék Hajdú-
Bihar Megyei Ellenırzési Irodája által végzett „a települési önkormányzatok 
tulajdonában lévı zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenırzésérıl 
Hajdúnánás Város Önkormányzatánál”, megnevezéső ellenırzés során feltárt, és a 
számvevıi jelentésben rögzített hiányosságok helyreigazítására, kiküszöbölésére a 
Polgármesteri Hivatal által 2009. április 23-án készített intézkedési terv 2.) 
pontjában meghatározottak szerint, a 118/1998. (VI. 17.) számú Képviselı-testületi 
Határozattal elfogadott Hajdúnánás Városi Önkormányzat Környezetvédelmi 
Programjának felülvizsgálatával az aQuamatika Mérnöki Irodát (4225 Debrecen, 
Hatház u. 82. sz.) bízza meg. 

 
A képviselı-testület a környezetvédelmi program felülvizsgálata elkészítésének 
határidejét 2009. december 31. napjában határozza meg.  

 
A környezetvédelmi program aktualizálásának költsége 860.000,- Ft + ÁFA, amely 
az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére kerül biztosításra. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy aQuamatika Mérnöki Iroda cégvezetı mérnökét  
(4225 Debrecen, Hatház u. 82. sz.) a képviselı-testület döntésérıl értesítse. 
Felhatalmazza továbbá a környezetvédelmi program szakértıi véleményezésének 
feltételeit rögzítı szerzıdés aláírására, valamint felkéri, hogy az aktualizált 
környezetvédelmi programot a képviselı-testületnek mutassa be. 

 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. szeptember 30.  -  a szerzıdés megkötésére 

 2009. december 31. - aktualizált környezetvédelmi program 
bemutatására 

     
 

kmft. 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
264/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 316/2008. (IX. 11.) 
számú Képviselı-testületi Határozatát - a Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 
4. szám alatti, 1081. hrsz-ú ingatlanon lévı, 4 db önkormányzati bérlakást 
tartalmazó két épület elbontásáról - akként módosítja, hogy a munkálatok 
2010. december 31-ig valósuljanak meg. 

 
A képviselı-testület a bontási munka megvalósításához szükséges fedezetet 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének terhére biztosítja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvényben, valamint az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételérıl és tervezze a 2010-es 
költségvetésben erre a célra elkülöníteni a fenti összeget. 

 
 A képviselı-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a MÉN-ÉP 2003 

Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám) a határozatban foglaltakról 
való értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bontási szerzıdés 
aláírására. 

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 

Határid ı: -  a MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám)      
értesítése 2009. október 5-ig 

 -  a bontási munkálatok 2010-es költségvetésben való tervezése 
2010. február 15-ig 

  -  a bontási munkálatok végrehajtása 2010. december 31-ig  
 

kmft. 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
265/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
Sárga Zsoltné 4080 Hajdúnánás, Korponai u. 63. sz. alatti lakos kérelmérıl 
szóló elıterjesztést leveszi napirendjérıl, és azt a soron következı  
2009. októberi ülésén tárgyalja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a téma következı ülésre történı 

elıterjesztésérıl gondoskodjon. 
 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2009. október 15. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
266/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı, 5385. hrsz-ú, Hajdúnánás, Fürdı u. 7. szám 
alatti volt MHSZ bázison található lıteret, heti rendszerességgel egy-egy 
alkalomra, bérbe kívánja adni az ingatlan további hasznosításáig, de 
maximum egy éves idıtartamra 2009. november 1-tıl 2010. október 31-ig, az 
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet  
8. § (3) bekezdése alapján versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevınek 
5.000,- Ft/hó + ÁFA kiinduló bérleti díj és a bérelt terület rendben tartása 
ellenében. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételérıl, a versenytárgyalás 
lefolytatásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerzıdés 
megkötésére. 

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
 Határidı: 2009. október 31. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
267/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve  
Kónya Zoltán Hajdúnánás, Munkások u. 117. szám alatti lakos 
képviseletében, Dr. Molnár Ügyvédi Iroda (Debrecen, Petıfi tér. 9. szám) 
2009. augusztus 18-án és augusztus 26-án kelt levelét, a 140/2009. (IV. 23.) 
számú Képviselı-testületi Határozat és az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelı 
Zrt. (1055 Budapest, Szent István körút 1. szám I. emelet) tájékoztatása 
alapján - úgy határoz, tekintettel arra, hogy a hitelezı és az önkormányzat 
közt nem áll fenn közvetlen jogviszony és ezért nem járulnak hozzá, hogy a 
kártérítés összege a garancia terhére kerüljön kiegyenlítésre, illetve a hitelezı 
kártérítésbıl eredı követelését már érvényesítette a felszámolási eljárásba 
történı igénybejelentéssel - hogy a kérelmet nem teljesíti.  

 
A képviselı-testület megállapítja, hogy a Hajdúböszörményi Városi Bíróság 
6.P.20.701/2005/54. számú ítélete - az ERFOREX Rt. „fa” (4026 Debrecen, 
Bartók B. u. 9. sz.) mellett - Hajdúnánás Városi Önkormányzatot nem 
kötelezte Kónya Zoltán követelésének megtérítésére.  

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezıt és ügyvédjét 
a határozatban foglaltakról értesítse. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:  2009. október 01. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
268/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 175/2009. (V. 21.) számú 
Képviselı-testületi Határozat, valamint 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. § (3) bekezdésében, illetıleg az 
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 
12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát 
képezı, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2 alapterülető, 14. számú 
garázst pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani  
5 éves határozott idıtartamra.  

 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi 
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként 
meghatározott 500,- Ft/ m2/hó + ÁFA összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint az 
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési 
idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak 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 Rendeletben foglaltak szerinti 
lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés 
megkötésére. 

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 

  2009. október 15. – a pályázat kiírására 
Határid ı:  2009. október 30. – a szerzıdés megkötésére 

 
kmft. 

 
  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
269/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
100 %-os tulajdonában álló Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.  
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) az ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0002 
„Hajdúnánási fürdı komplexum fejlesztés II. üteme, melynek tartalma 
meglévı fürdı gyógyturisztikai célú infrastrukturális fejlesztése és 
szolgáltatásainak bıvítése” megnevezéső pályázaton elnyert támogatásból 
megvalósuló beruházás önerejének finanszírozására 15 éves futamidıre  
300 millió Ft összegő hitel igénybevételéhez a közbeszerzésekrıl szóló  
2003. évi CXXXIX. törvény alapján közbeszerzési eljárást indítson. 

 
 A hitel és járulékainak visszafizetéséért az önkormányzat készfizetı 

kezességet vállal. Az önkormányzat vállalja, hogy a készfizetı 
kezességvállalás összegét az adott évi költségvetésbe, mint kötelezettséget 
beépíti. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilatkozza, hogy a 
jelen kötelezettségvállalás nem esik a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény 88. §-ának tiltó rendelkezései alá. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Hajdúnánási Építı és 
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) ügyvezetı igazgatóját 
értesítse. 

  
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2009. szeptember 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 



 jegyzı 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 
24-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
270/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Televízióért 
Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) kérelmét megismerve 
úgy határoz, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének tartaléka terhére 2.343.750,- Ft támogatást biztosít a 
Hajdúnánási Helyi Televízió mőszaki fejlesztéséhez. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezı Helyi Televízióért 
Alapítványt (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) értesítse. 

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2009. szeptember 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 


