
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március      

24-én – csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
78/2011. (III. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) technikai, 
műszaki eszközállományának gyarapítására vonatkozó lehetőséget 
megismerve úgy határoz, hogy támogatási igényt nyújt be a Magyar 
Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz a helyi 
önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 8. § (1) alapján a Kéky 
Lajos Városi Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására. 
 
A képviselő-testület a megjelölt feladaton belül a színháztermi dobogók 
felújítását vagy cseréjét, a színpadhoz tartozó színpadtechnikai eszközök, 
berendezések, a kültérre és beltérre egyaránt hasznosítható képi rögzítésre 
alkalmas eszközök, valamint hang és a fénytechnikai berendezések és azok 
szükséges tartozékainak beszerzését, az intézmény műszaki 
eszközállományának gyarapítását kívánja megvalósítani. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának, berendezési 
tárgyainak gyarapítására az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére önerőként 2.500.000 forint összeget biztosít. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. március 25. 

 
 
 

kmft. 
 
 
  Dr. Kiss Imre 

  aljegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március      

24-én – csütörtökön – du. 16,20 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
zár t  üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
79/2011. (III. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a HPV 
elleni védőoltással kapcsolatos előterjesztést és támogatja a védőoltás 
Hajdúnánáson a hetedik és nyolcadik évfolyamos lányok részére történő 
beadását. 
 
A képviselő-testület a három oltásból álló csomag árának fedezetét az MSD 
Magyarország Kft-vel (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) kötendő szerződés 
alapján, az előzetes szülői nyilatkozatok függvényében a tényleges létszám 
alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetésének egészségügyi 
céltartaléka terhére biztosítja 5.000.000,- Ft, továbbá az általános tartalék 
terhére 4.000.000 Ft keretösszegben. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről, valamint a Városi 
Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet értesítéséről gondoskodjon. 
 

 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. március 31. – a szerződés megkötésére és az értesítésre 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  aljegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március      

24-én – csütörtökön – du. 17,20 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
80/2011. (III. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
INNOHÍD Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4244 
Újfehértó, Szent István u. 10.) Felügyelő Bizottságába Dr. Kis Ágnes 
Hajdúnánás, Bajcsy Zs. u. 9/2. szám alatti lakost, önkormányzati képviselőt 
delegálja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak a határozatban foglaltakról való értesítéséről 
gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. április 01. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  aljegyző 
 

 


