
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 13-án 
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
178/2011. (V. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2011. (IV. 28.) 
számú, valamint 163/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
Felelős:   - 
Határidő: - 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 13-án 
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
179/2011. (V. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” (KEOP–2011-4.9.0) című pályázatra. 
 
Projekt megnevezése: Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai 
felújítása. 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Barcsa János Általános Iskola         
(4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám).  
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 81.800.000,- Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: 81.800.000,- Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 69.530.000,- Ft. 
Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önrész összegét,        
12.270.000,- Ft-ot az elkülönített lakásalap terhére biztosítja. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 
arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
Önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidőre történő benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. június 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

      Dr. Kiss Imre 
      jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 13-án 
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
180/2011. (V. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” (KEOP–2011-4.9.0) című pályázatra. 

 
Projekt megnevezése: Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység 
épületenergetikai felújítása. 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda 
intézményegység (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.).  
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 40.491.000,- Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: 40.491.000,- Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege 34.417.350,- Ft. 
Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önrész összegét, 6.073.650,- Ft-ot 
az elkülönített lakásalap terhére biztosítja. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 
arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
Önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidőre történő benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
 

Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. június 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

    Dr. Kiss Imre 
    jegyző 


