Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december
29-én – csütörtökön – de. 11,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

560/2011. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt az „Iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű a
hajdúnánási Sporttelep öltöző épületének, vizesblokkjainak felújítási és
korszerűsítési és akadálymentesítési munkáira vonatkozó 4080 Hajdúnánás,
Fürdő utca 16. szám (5348 hrsz.) alatti önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanon megvalósuló 42870 azonosító számú projekt indításáról.
A képviselő-testület 126/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi
Határozatát azzal módosítja, hogy a pályázathoz biztosítandó önrész
összegét 6.881.000,- Ft összegben biztosítja.
A képviselő-testület a fejlesztés saját forrását - 6.881.000,- Ft összegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésbe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 15.- a költségvetésben történő tervezésre és a
beszerzésre
2012. június 30. - fejlesztés befejezésére
2012. július 30. - szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december
29-én – csütörtökön – de. 11,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

561/2011. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az
„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítására”
megnevezésű 42870 azonosító számú projekt - a 4080 Hajdúnánás, Fürdő
utca 16. szám (5384 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő sporttelep öltöző
épületének, vizesblokkjainak felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési
munkáinak építési beruházásának - indítása okán, a 339/2011. (IX. 22.)
számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott „Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terv”-ét a melléklet szerint
módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) előírásai alapján a
közbeszerzési eljárások megindítását rendelje el, és gondoskodjon az
eljárások lefolytatásáról.
Felkéri továbbá, hogy a Szabályzat előírása alapján biztosítsa a közbeszerzési
terv nyilvánosságát.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. december 31. - közbeszerzési eljárás megindítása
2012. január 31.
- közbeszerzési eljárásban döntés
meghozatalára, építési kivitelezési szerződés megkötésére.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Közoktatási
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III. Szolgáltatás-megrendelés

Hajdúnánás, Baross u. 11/a sz.
5192. hrsz alatti ingatlanon
meglévő iskolaépület átalakítása
Hajdúnánás, Fürdő utca 16. szám
(hrsz.: 5384) alatti ingatlanon
Sporttelep
öltöző
épülete
vizesblokkjainak
felújítási,
korszerűsítési
és
akadálymentesítési munkái

II. Építési beruházás

Hajdúnánás
település
közigazgatási területén meglévő
közvilágítási
rendszer
működtetésének
ellátásához
elektromos
energia
továbbá
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat és intézményeinek
villamos energia beszerzése

I. Árubeszerzés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

nemzeti

nemzeti

45.45.31.00-8

71.32.00.00-7

nemzeti

nemzeti

Az eljárás
megindításának
tervezett
időpontja

2011. október

2011. december

a Kbt. 40. § (2)
bekezdésre tekintettel a
Kbt. 251. § (2) bekezdés
szerinti általános
egyszerű

a Kbt. 40. § (2) bekezdésre
tekintettel a Kbt. 251. § (2)
bekezdés szerinti általános
egyszerű

2011. június

Kbt. 251. § (2) bekezdés
szerinti általános
egyszerű

Hirdetmény
közzétételével induló
2011. szeptember
általános egyszerű (Kbt.
249.§ (1) bekezdés)

Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus

45.26.27.00-8

09.30.00.00-2

CPV kód

2011. évi közbeszerzési terve
4. sz. módosítás után egységes szerkezetben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Észak-Alföldi Operatív Program
(ÉAOP-4.1.1./A-11)

7/2011. (III. 9.) BM rendelet
szerinti „Iskolai és utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítására”

Támogatásból megvalósuló
közbeszerzés esetén a pályázat
megnevezése (adott esetben)

71.32.00.00-7

71.32.00.00-7

Térségi
kerékpárforgalmi
hálózatfejlesztési
pályázathoz
projektterv és tervdokumentáció

Közösségi közlekedés fejlesztése
pályázathoz
megvalósíthatósági
tanulmány és tervdokumentáció
készítése
nemzeti

nemzeti

nemzeti

a Kbt. 40. § (2)
bekezdésre tekintettel a
Észak-Alföldi Operatív Program
Kbt. 251. § (2) bekezdés 2011. szeptember
(ÉAOP-3.1.2./A-11)
szerinti általános
egyszerű
a Kbt. 40. § (2)
bekezdésre tekintettel a
Észak-Alföldi Operatív Program
Kbt. 251. § (2) bekezdés 2011. szeptember
(ÉAOP-3.1.3./A-11)
szerinti általános
egyszerű
a Kbt. 40. § (2)
bekezdésre tekintettel a
Észak-Alföldi Operatív Program
Kbt. 251. § (2) bekezdés 2011. szeptember
(ÉAOP-3.1.4./A-11)
szerinti általános
egyszerű

Hajdúnánás, 2011. december 29.
Szólláth Tibor
polgármester

A módosítás Hajdúnánás Városi Önkormányzat 561/2011. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatával került elfogadásra

–

V. Szolgáltatási koncesszió

–

IV. Építési koncesszió

71.32.00.00-7

Hajdúnánáson
önkormányzati
tulajdonú
belterületi
utak
fejlesztése
pályázathoz
engedélyezési terv készítése

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december
29-én – csütörtökön – de. 11,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

562/2011. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva:
The Municipality of Town Hajdúnánás, according to the tether ensured in the
Decree LXV., Paragraph 80. § (1),
1. Pályázatot kíván előkészíteni a Magyar-Román Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretében meghirdetett HURO/1101.
2.1.3 Turizmusfejlesztés tárgyú pályázathoz, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület és a Hajdúnánási Református Egyházközség partnerekkel való
együttműködésben történő megvalósítással.
call for preparing a tender of the HURO/1101. 2.1.3. Tourism Development
project inside the Hungarian-Romanian Cross-border Co-operative Project
2007-2013 with the active co-operation of the Reformed Diocese in
Királyhágómellék and the Reformed Diocese inHajdúnánás.
2. A pályázat elkészítéséhez szükséges költségeket 4.500.000.- Ft keretösszegben
a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja, illetve azt az önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
calculating the costs required by the completion of the tender in framework cost
of 4.500.000.- HUF in the annual budget of the year 2012.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő előkészítéséhez szükséges
intézkedések megtételéről és a pályázat benyújtásához szükséges képviselő-testületi
döntés előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
authorizes the mayor to take care of the arrangements needful for the completion of the
project by the given deadline, and also to look after the measures crucial to submit the
tender to the municipality.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 27. - pályázat előkészítés
2012. február 15. - költségvetésben történő tervezésre
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december
29-én – csütörtökön – de. 11,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

563/2011. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Somorjai László Városi
Sportcsarnok (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) üzemeltetésére kötött szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatban úgy határoz, hogy
hozzájárul a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi
IV. törvény 319. § (1)-(2) bekezdései szerint Hajdúnánás Városi Önkormányzat és
a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola,
Kollégium között a Somorjai László Városi Sportcsarnokra vonatkozó üzemeltetési
szerződés 2011. december 31. napjával, közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez azzal, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképző Iskola és Kollégium az önkormányzat tulajdonát képező Somorjai
László Városi Sportcsarnokot intézményi testnevelési órák, intézményi
diáksportköri foglalkozások és egyéb iskolai rendezvényekre továbbra is
ingyenesen használhatja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy határoz, hogy
az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az
önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám alatti, 3600/6.
hrsz-ú, 1774 m2 területű, „Kivett sportcsarnok” megnevezésű, Somorjai László
Városi Sportcsarnok elnevezésű ingatlan hasznosításával 2012. január 01. napjától
határozatlan időtartamra Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalát (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Kőrösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) igazgatóját és Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) jegyzőjét
értesítse, valamint a szükséges további előterjesztések képviselő-testület elé
terjesztéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
- az értesítésre
folyamatos
- a további előterjesztések készítésre
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december
29-én – csütörtökön – de. 11,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

564/2011. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Petropál
Nonprofit Kft. által működtetett „Segítő Szív” Szociális Szolgálat (4087
Hajdúdorog, Kiss János u. 27. szám) képviselője, Petrován Pál Gyula
ügyvezető kérelmét és támogatja a házi segítségnyújtó szolgáltató
tevékenységét Hajdúnánáson, de nem támogatja a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. §-ában lehetőségként
meghatározott ellátási szerződés megkötését a házi segítségnyújtás szociális
szolgáltatás vonatkozásában.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a „Segítő Szív” Szociális
Szolgálat (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27. szám) képviselője, Petrován
Pál Gyula ügyvezető értesítéséről.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. december 31.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

