Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

1/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek,
településrészek elnevezéséről, valamint a művészeti alkotások közterületen
való elhelyezésének szabályairól szóló 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról szóló előterjesztés tárgyalását levette a napirendi
pontok közül azzal, hogy készüljön a rendelet-módosítására vonatkozó
ismételt előterjesztés a képviselő-testület 2012. februári ülésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

2/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése alapján
elkészített
Hajdúnánás
város
közoktatási,
feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve (2012-2014.) c.
dokumentumot a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület a dokumentumot - a vonatkozó jogszabály módosítások
ismeretében - legkésőbb 2014. augusztus 31-ig felülvizsgálja.
Felkéri a polgármestert, hogy a dokumentum végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételéről, valamint a felülvizsgálatra vonatkozó előterjesztés
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos, illetve 2014. augusztus 31. - a felülvizsgálatra

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

3/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
Hajdúnánás Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és a
Hajdúnánás Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve c.
dokumentumokat és azokat a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a dokumentumoknak az
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa elnöke,
valamint az önkormányzat területén működő közoktatási intézmények vezetői
részére való megküldéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

4/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a városi
Bűnmegelőzési Tanács tagjairól szóló 28/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozatát 2012. február 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az 1. pontban meghatározott, a Tanács tagjává megválasztott „Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság” megnevezést „Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség” megnevezésre módosítja.
2. A 2. pontban felsorolt, tanácskozási joggal rendelkező szervezetek közül a Helyi
Televízióért Alapítványt (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) és a Hajdúnánási
Újság Szerkesztőségét (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) törli, helyettük a
feladataikat átvevő Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 6. szám) képviselőjének biztosít tanácskozási jogot.
3. A Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete (4080 Hajdúnánás, Köztársaság
tér 8. IV/10. szám) kérelmét megismerve, az Egyesületet törli a tanácskozási joggal
rendelkező szervezetek közül és az Egyesület képviselőjét a Tanács döntési joggal
rendelkező tagjává választja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintett szervek képviselőit értesítse.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 31. - az értesítésre
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

5/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) Társulási Tanácsának a társulási
megállapodásának módosítására vonatkozó 2/2012. (I. 17.) határozatát.
A képviselő-testület a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító
Társulás mellékelt Társulási megállapodást módosító okiratát és az egységes
szerkezetbe foglalt Önkormányzati Társulási megállapodást elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási megállapodást módosító okiratot és
az egységes szerkezetbe foglalt Önkormányzati Társulási megállapodást írja
alá.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 30.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

6/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) és a Hajdúsági
Többcélú Kistérségi Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.
szám) közötti – a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó –
együttműködési megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására, és felkéri, hogy az aláírt együttműködési
megállapodást a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás részére küldje meg.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 3.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

7/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám), a Hajdúdorog
Városi Önkormányzat (4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4. szám), és a
Hajdúböszörmény Városi Önkormányzat (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai
István tér 1. szám) közötti - a belső ellenőrzési feladatok társulási keretek
között történő ellátására vonatkozó - együttműködési megállapodást a
melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására, és felkéri, hogy az aláírt együttműködési
megállapodást a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás részére küldje meg.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 3.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

8/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak
fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra 253.313.549,- Ft projektköltségű pályázat
benyújtását határozza el, a Hajdúnánás, Széchenyi krt., Ady E krt., a Bethlen G. krt.
alkotta, 1.000 m hosszú útszakasz felújítására, fejlesztésére.
Nyertes pályázat esetén a képviselő-testület a fejlesztést az alábbi forrásösszetétellel
kívánja megvalósítani:
2011-2012.
év

2013. év

összesen

Saját forrás (Ft)

3.853.415,-

21.477.940,-

25.331.355,-

Támogatás (Ft)

34.680.736,-

193.301.458,-

227.982.194,-

Összesen:

38.534.151,-

214.779.398,-

253.313.549,-

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 25.331.355,- Ft önerőt
(sajátforrást) az önkormányzat éves költségvetéseiben, a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások
értékesítéséből képződött, elkülönített számlán kezelt bevételekből biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, valamint a megvalósításhoz
szükséges forrásoknak az önkormányzati költségvetésekbe való beépítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2012. január 30. - a pályázat benyújtására
Folyamatos - 2012. és 2013. évi költségvetésekbe történő tervezés
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

9/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Helyi
Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) 2011. évi
munkájáról szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi.
Felelős: Határidő: -
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

10/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 29. szám) igazgatója, mint munkáltatói jogkört gyakorló személlyel
egyetértésben - kezdeményezi a közoktatási intézménynél foglalkoztatott 2 fő
közalkalmazott: egy gondnok és egy takarító, 2012. február 1. napjától kezdődő
hatállyal történő áthelyezését a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalához.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a közalkalmazottak
illetményének összegét az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert és a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy az áthelyezéshez szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelősök:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester, Gömöri József igazgató
2012. január 31.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

11/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. pont szerinti
szakfeladat és létszám tagozódását 2012. február 1-jétől az alábbiak szerint elfogadja:
„Szakfeladat megnevezése
Létszám
Önkormányzati jogalkotás
7
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
30
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
7
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése
10
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
11
Város és községgazdálkodási szolgáltatások
7
Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése
2
Közterület rendjének fenntartása
2
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)
7
Polgári védelem ágazati feladatai
1
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
1
Összesen:
85 fő, ebből:
1 fő főfoglalkozású polgármester,
2 fő társadalmi megbízatású
alpolgármester (a létszámkeret nem
tartalmazza),
51 fő köztisztviselő (jegyző, aljegyző,
irodavezetők, ügyintézők),
10 fő közalkalmazott,
4 fő ügykezelő,
19 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó.”
Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kiss Imre jegyző
folyamatos
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

12/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégiumtól 2012. február 1-től
5 álláshelyet, valamint az 563/2011. (XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat
végrehajtásaként további 2 álláshelyet elvon.
A fentiek végrehajtása után a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző
Iskola és Kollégium engedélyezett álláskerete:
• 2012. február 1-től 138 fő;
• 2012. március 28-tól 137 fő a 422/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
alapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját tájékoztassa, valamint
gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a létszám-előirányzatok
fentieknek megfelelő tervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 31. - a tájékoztatásra
2012. február 1. - a tervezésre

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

13/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézménytől 2012. február 1-től 1 álláshelyet elvon.
A fentiek végrehajtása után a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
engedélyezett álláskerete 2012. február 1-től 24 fő.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a létszám előirányzatok fentieknek megfelelő tervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 31. - a tájékoztatásra
2012. február 1. - a tervezésre

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

14/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és a K&H Eszközlízing Gép- és Tehergépjármű Bérleti Kft
(Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 125. szám) között, 2003. október 13-án
kötött 0468B03 számú szerződés 10/1. számú mellékletében meghatározott vásárlási
kötelezettséget vállaló szerződésben foglaltakra tekintettel, a Hajdúnánás város
közigazgatási területén felszerelt közvilágítási lámpatesteket 8.783.914 Ft + 25 %
ÁFA vételáron a K&H Eszközlízing Kft-től (Budapest, Lechner Ödön fasor
9.szám), mint jogutódtól megvásárolja.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 8.783.914 Ft + 25 % ÁFA
összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy közvilágítási lámpatesteket tulajdonjogának
megszerzésére az adásvételi szerződést a K&H Eszközlízing Kft-vel (Budapest,
Lechner Ödön fasor 9. szám), mint jogutóddal 8.783.914 Ft + 25 % ÁFA összegű
vételáron kösse meg a határozat mellékletében szereplő adásvételi szerződés szerint
és gondoskodjon a vételár átutalásáról.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 30. – a szerződés megkötésére
2012. február 15. – a költségvetésben történő tervezésre

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

15/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) bekezdése alapján, a hajdúnánási 6602/2 - 6602/14 helyrajzi számú, a 6602/16
helyrajzi számú valamint a 6602/18 - 6602/32 helyrajzi számú (összesen 29) belterületi
beépítetlen ingatlanok kedvezményes értékesítését határozza el az alábbi feltételekkel:
-

A telkek pályázat során kedvezményes értékesítésre meghirdetett ára
1.230.000,- Ft + ÁFA
a megpályázott telkek a pályázók számától függően a következő ütemezésben kerülnek
értékesítésre:
ütem a Nyúl utcán lévő ingatlanok: 6602/14 hrsz, 6602/16 hrsz, 6602/23
6602/24 hrsz, 6602/25 hrsz, 6602/26 hrsz, 6602/27 hrsz,
II. ütem az Eszlári utcán lévő ingatlanok: 6602/28 hrsz, 6602/29
6602/30 hrsz, 6602/31 hrsz, 6602/32 hrsz,
III. ütem a Brassai Károly utca folytatása: 6602/2 hrsz, 6602/3 hrsz, 6602/4
6602/5 hrsz, 6602/6 hrsz, 6602/7 hrsz, 6602/8 hrsz,
IV. ütem a Nyúl utcáról tervezetten nyíló út jobb oldala: 6602/22
6602/21 hrsz, 6602/20 hrsz, 6602/19 hrsz, 6602/18 hrsz,
V. ütem a Nyúl utcáról tervezetten nyíló út bal oldala: 6602/13
6602/12 hrsz, 6602/11 hrsz, 6602/10 hrsz, 6602/9 hrsz.
I.

-

hrsz,
hrsz,
hrsz,
hrsz,
hrsz,

A szerződés megkötését követő 4 éven belül a pályázó lakóingatlan megépítésére
köteles, melyet a pályázó használatbavételi engedély benyújtásával köteles igazolni.
A telekhez jutó pályázók kiválasztása pontozásos szempontrendszer szerint történik az
alábbiak szerint:
Szempont
ha a pályázó vagy pályázók 40 év alatti
életkorúak
a gyermekét egyedül nevelő szülő, illetve
élettársi vagy házastársi kapcsolat esetén,
gyermekek száma, illetve sérült gyermekek
száma, ha az orvos, vagy szakértői bizottság
ezt igazolással alátámasztja

Adható pontszám
személyenként 1-1 pont adható
(Összesen: 2 pont)
bármelyik feltétel meglétére 1 pont adható
(Összesen: 1 pont)
gyermekenként 1 pont, illetve sérült gyermek
esetében 2 pont adható (A pontszám a
gyermekek számától függ, illetve attól, hogy
van-e sérült gyermek)
ha a házastárs/élettárs egyike vagy mindkettő személyenként első feltétel megléte esetén 1hajdúnánási
kötődésű,
ez
esetben 1 pont adható, személyenként második
Hajdúnánáson lakik/lakott vagy dolgozik
feltétel megléte esetén 1-1 pont adható
(Összesen: 4 pont)
ha a telekvásárlási szándék által szociális 1 pont adható (Összesen: 1 pont)
bérlakás szabadul föl

-

-

-

-

2
A pontozásos szempontrendszer alapján kiválasztott pályázók között a telkek kiosztása
sorsolás útján történik véletlenszerűen azzal, hogy a telkek a helyrajzi számoknak
megfelelően kerülnek sorszámozásra.
Amennyiben a 29. helyért pontszám azonosság lép föl, sorsolással születik döntés az
azonos pontszámmal rendelkező pályázók között.
A pontozási rendszer alapján kiválasztott pályázó a pontszám megállapítása és a
sorsolás közti időpontban 300.000,- Ft kauciót köteles megfizetni az önkormányzat
részére. Amennyiben a pályázó a sorsolást követően eláll a telekvásárlási szándéktól,
abban az esetben a kaució teljes összegét elveszíti, egyéb esetben a befizetett kaució a
telek vételárába beszámításra kerül. Ha a pályázó a sorsolás előtt eláll pályázati
szándékától, úgy a pontozási rendszer alapján a következő sorszámú pályázó lép a
helyébe.
Az értékesített telkek vonatkozásában a szerződés megkötésétől számított 10 éves
időtartamú, 2.500.000,- Ft összegű jelzálogjog bejegyzésére kerül sor a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat javára. A jelzálogjog biztosítására a szerződés megkötését követő
10 éves időtartamra elidegenítési tilalom bejegyzésére kerül sor a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat javára.
Amennyiben az építkezés meghiúsul, vagy 10 évnél hamarabb eladásra kerül az
ingatlan, úgy a visszafizetési kötelezettség keletkezik, melynek mértéke a telek
kedvezményes ára és annak a teljes közművel ellátott aktuális piaci értéke közti
különbség.
A nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg köteles megfizetni
az önkormányzat részére.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok
beérkezése esetén nem hirdet eredményt, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A kiválasztott pályázók személyéről a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a
képviselő-testület dönt.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 12. (hétfő) 16 óra
Az eredményhirdetés végső határideje: 2012. március 31.
A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt
borítékban „Pályázat építési telkek kedvezményes értékesítésére” felirattal.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió
Képújságjában, valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre
állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, lefolytatásáról, az újabb
előterjesztés készítéséről, illetve a pályázat eredménytelensége esetén az előzőek ismételt
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 17. - pályázat megjelentetése
2012. március 26. - előterjesztés készítése
Folyamatos
- pályázat eredménytelensége esetén a megjelentetésre,
előterjesztés készítésére
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

16/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(3) bekezdései valamint a 11. § (2) – (5)
bekezdései alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú épületben lévő,
III. emelet, 16 m2 nagyságú, 303. irodahelyiséget az Észak-hajdúsági Szakképzésiszervezési Társulás (Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám) munkaszervezetének
haszonkölcsön szerződés keretében, ingyenes használatába adja 2012. február 01-től
2017. január 31-ig, a következő költségek megfizetésének kötelezettsége mellett:
Villamos energia költség:
Fűtési költség (október 15. - április
15.)
Vízfogyasztás díja (1 fő):
Csatorna díja (1fő):
Egyéb közös költségek, iroda
takarítás:
Irodai hulladék elszállítása:
Telefon:

4533 Ft/hó + ÁFA
60,8 Ft/lgm3/hó + ÁFA
318 Ft/fő/hó + ÁFA
318 Ft/fő/hó + ÁFA
6081 Ft/hó + ÁFA
16,6 Ft/m2/hó + ÁFA
Mindenkori számla
alapján

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az Észak-hajdúsági
Szakképzési-szervezési Társulás Elnökét (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.
szám) értesítse, valamint a haszonkölcsön szerződés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

17/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) és (3) bekezdései értelmében úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező, 4080 Hajdúnánás, Óvoda utcán található 4944. hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, kivett
általános iskola megnevezésű, valamint a 4942/8. hrsz-ú, 820 m2 nagyságú, kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű - szerkezetileg egybefüggő - ingatlant értékesítés
útján kívánja hasznosítani versenytárgyalásos pályázati eljárás útján, az alábbi feltételekkel:
− a kiinduló licitár 41.300.000 ,- Ft,
− a pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10 %-át bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni,
pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba,
− a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés
megkötését követő 15 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662),
− a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli,
− az eredményhirdetést megelőzően a beérkezett pályázatokat és a versenytárgyaláson
adott végső ajánlatokat a képviselő-testülettel ismertetni kell.
A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt
borítékban „Pályázat a hajdúnánási 4944. hrsz.-ú - 4942/8. hrsz-ú, ingatlan megvásárlásra”
felirattal.
A pályázati felhívást a páros hónapokban rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat utolsó megjelenési időpontjától a
pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás lefolytatásáról
gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 17. ill. folyamatos - a pályázat megjelentetése
a pályázat beadását követő hónap 10. napja - a szerződés megkötése

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

18/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) és (3) bekezdései értelmében úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező, 4080 Hajdúnánás, Óvoda utcán található 4944. hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, kivett
általános iskola megnevezésű, valamint a 4942/8. hrsz-ú, 820 m2 nagyságú, kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület megnevezésű - szerkezetileg egybefüggő - ingatlant bérbeadás
útján kívánja hasznosítani versenytárgyalásos pályázati eljárás útján, az alábbi feltételekkel:
− a kiinduló licitár a bérleti díjra: 364.000,- Ft + ÁFA/hó,
− a bérleti díjat évenként az infláció mértékével emelni kell,
− a felek a bérleti szerződést a szerződéskötést követő hónap első napjától szólóan 5 éves
határozott időtartamra kötik,
− a felek a bérleti szerződésben 3 hónapos felmondási időt kötnek ki,
− a pályázók a felmerülő rezsi költségek megfizetését vállalják,
− a pályázat benyújtásával egy időben a bérleti díj kiinduló licitárának 10 %-át
bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (1173807715372662) kell átutalni, pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg
beszámít az első havi bérleti díjba,
− az eredményhirdetést megelőzően a beérkezett pályázatokat és a versenytárgyaláson
adott végső ajánlatokat a képviselő-testülettel ismertetni kell.
A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt
borítékban „Pályázat a hajdúnánási 4944. hrsz.-ú - 4942/8. hrsz-ú, ingatlan bérbevételére”
felirattal.
A pályázati felhívást a páratlan hónapokban rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és
az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat utolsó megjelenési időpontjától a
pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás lefolytatásáról
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. március ill. folyamatos - a pályázat megjelentetése
a pályázat beadását követő hónap 10. napja - a szerződés megkötése

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

19/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy a 4080
Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti, 1081. hrsz-ú ingatlanból összesen
1171 m2 nagyságú ingatlanrészt, a II. számú, 166 m2 nagyságút, bruttó 3.500,- Ft/m2 és az
V. számú, 1005 m2 nagyságút, bruttó 7.700,- Ft/m2 kiinduló licitáron, versenytárgyalás
keretében kívánja értékesíteni, az alábbi értékesítési feltételekkel:
− a pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 8.319.500,- Ft 10 %-át,
831.950,- Ft-ot bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára
(11738077-15372662) kell átutalni,
− a nyertes pályázó a vételárat az adásvételi szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles
megfizetni
az
önkormányzat
költségvetési
elszámolási
számlájára
(11738077-15372662),
− a telekalakítással és a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt
terheli.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság 3 számában legalább
kéthavonta és a város honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás lefolytatásáról
gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 29. - a pályázat kiírására és kéthavonta folyamatosan
2012. június 30. - az adásvételi szerződés megkötésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

20/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet
10. § (1) és (3) bekezdései értelmében úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező, hajdúnánási 5385. hrsz-ú, „kivett sporttelep” (volt MHSZ bázis) megnevezésű,
1.7706 m2 területű ingatlant sport célú hasznosításra bérbeadás útján kívánja hasznosítani
az ingatlan további hasznosításáig az alábbi feltételekkel:
-

a felek a bérleti szerződést a szerződéskötést követő hónap első napjától 2013. február
28-ig, határozott időtartamra kötik,
a kiinduló licitár bérleti díja 3.000,- Ft+ ÁFA/hó,
a pályázók vállalják a terület rendben tartását,
a pályázók elfogadják az épületet és a területet a megtekintett állapotban,
a pályázaton az nyeri el a bérleti jogot, aki magasabb bérleti díjat ajánl.

A pályázati felhívást - a megjelentetés sikertelensége esetén - rövidített formában a
Hajdúnánási Újság legalább 3 egymást követő számában és az önkormányzat honlapján
folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat
benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás lefolytatásáról
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 17. illetve folyamatos - a pályázat megjelentetése
2012. április 30. - a szerződés megkötése
2012. május 31. - előterjesztés elkészítése

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

21/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett Hajdúsági
Házi Segítségnyújtó Szolgálat (4087 Hajdúdorog, Fogadó u. 5. szám)
képviselője, Fodor Antalné ügyvezető kérelmét és a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) bekezdés (2b)
pont szerinti hozzájáruló nyilatkozatát adja a szolgáltató további
tevékenységének finanszírozási rendszerbe történő befogadásához.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató
Nonprofit Kft. (4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 4. szám) értesítéséről és a
hozzájáruló nyilatkozat megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 13.
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a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

22/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 347/2011.
(IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozatban foglaltakat azzal, hogy a
„Bocskai” Lakásszövetkezet (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 41. szám) által a
kezelésében lévő 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 18-26. szám alatt található,
80 lakásos lakótömb 16 db gyűjtőkéményének felújításához az Egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása Programra
benyújtott, LFP-2009-LA-7-10-05-35 azonosítószámú nyertes pályázat alapján
megvalósuló bruttó 18.500.000,- Ft összegű beruházás 12.100.000,- Ft összegű
önereje felének, 6.050.000,- Ft-nak viselésére 64 hónapig 102.419,- Ft/hó
támogatást, valamint az egyszeri költségekre 160.100,- Ft támogatást biztosít a
„Bocskai” Lakásszövetkezet számára az elkülönített lakásalap terhére.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás összegét a
2012-2017. évi költségvetésekbe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2012-2017. évi költségvetés készítésekor
gondoskodjon az adott évet terhelő támogatás tervezéséről, valamint a
képviselő-testület döntéséről a „Bocskai” Lakásszövetkezetet értesítse.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 31. - a kiértesítésre
folyamatos a költségvetésekben való tervezésre
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

23/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bocskai”
Lakásszövetkezet (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 41. szám) által a
kezelésében lévő 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 18-26. szám alatt található,
80 lakásos lakótömb 16 db gyűjtőkéményének felújításához az Egycsatornás
gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatása Programra
benyújtott, LFP-2009-LA-7-10-05-35 azonosítószámú nyertes pályázat
alapján megvalósuló bruttó 18.500.000,- Ft összegű beruházás pénzügyi
lebonyolítására a „Bocskai” Lakásszövetkezettel megkötendő, a határozat
mellékletét képező, támogatási szerződés módosítás tervezetet megismerte és
azt elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 31.
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a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

24/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselő-testülete megismerve a Segítséggel Élők
Alapítványa (4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7-9. szám) kérelmét, támogatja az
Alapítvány pályázatának benyújtását, egyben hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a
TIOP-3.4.2-11-1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatában a
pályázat megvalósításának helyszínéül a 359/2011. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi
Határozattal módosított 326/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 499/38. hrsz-ú, 51.660 m2
nagyságú, „gyep, saját használatú út és árok” megnevezésű és a 499/37. hrsz-ú, 10.856
m2 nagyságú, „közterület” megnevezésű ingatlanok építéshatósági megosztása révén
kialakítandó 58 m x 62 m (3.596 m2, azaz 1000 négyszögöl) nagyságú ingatlanát
jelölje meg.
2. A képviselő-testület hozzájárulása nem minősül elővásárlási jog biztosításának,
továbbá az ingatlan jövőbeni, bármilyen jogcímen történő hasznosítása során a
Segítséggel Élők Alapítványa számára előnyt nem jelent.
3. A képviselő-testület úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott módon kialakított
ingatlan 15 éves időtartamra történő bérbeadására irányuló előtejesztést az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.
(X. 25.) Önkormányzati Rendeletben meghatározottak szerint hasznosításáról készüljön
előterjesztés annak esedékességekor.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi nyilatkozatot a
pályázó részére adja ki és az előterjesztés képviselő-testület elé terjesztéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2012. február 10. - a hozzájárulás megtételére
esedékességkor - az előterjesztés készítésére
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

25/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a „Játsszunk
Kézilabdát!” Hajdúnánási Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) kérelméhez készült előterjesztés
tárgyalását levette a napirendi pontok közül azzal, hogy a kérelmet a jubileumi
torna részletes költségvetésének ismeretében újra meg kívánja tárgyalni.
Felkéri a polgármestert, hogy a torna támogatására vonatkozó előterjesztés
előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

26/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Daróczi Zoltán 4080
Hajdúnánás, Petőfi u. 33. szám alatti lakos kérelméhez készült előterjesztést
megismerve, az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 7. § alapján az
önkormányzat tulajdonában lévő, hajdúnánási 0527. hrsz-ú, forgalomképtelen
„kivett árok” megnevezésű, 6292 m2 területű ingatlant a forgalomképtelen vagyoni
körből forgalomképessé átminősíti.
A forgalomképessé minősített ingatlan értékbecslésével, vagyonátruházásával
kapcsolatos költségek az önkormányzatot nem terhelhetik.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Daróczi Zoltán 4080
Hajdúnánás, Petőfi u. 33. szám alatti lakost értesítse, az átminősítéshez szükséges
rendeletmódosítás előterjesztéséről, valamint az értékesítés előkészítéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 05. - az értesítésre
2012. február 28. - az előterjesztés előkészítésére
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készült jegyzőkönyvéből:

27/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján úgy határoz,
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, 0678/1. hrsz-ú, 5646 m2 nagyságú,
„kivett árok” megnevezésű terület művelési ágát „kivett út jellegű út (dűlőút)”
megnevezésre kívánja a Földhivatalnál történő eljárás keretében változtatni.
Az ezzel járó költségek az önkormányzatot nem terhelhetik.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak teljesítéséről, az
átminősítést követően a vagyonrendelet módosításáról, valamint Nyikon
Róbert 4080 Hajdúnánás, Munkások u. 17/a. szám alatti lakos értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 15. - értesítésre
2012. február 28. - intézkedések megtétele
2012. április 30. - vagyonrendelet módosítása
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készült jegyzőkönyvéből:

28/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 képező,
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti, 15 m2 alapterületű, 2. számú garázst pályázati
eljárás
keretében
történő
bérbeadás
útján
kívánja
hasznosítani
2
5 éves határozott időtartamra. A kiinduló licitár 250,- Ft/m /hó.
A pályázati felhívást - az első alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább 3 egymást követő számában és az
önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 17. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2012. május 31. - a szerződés megkötésére
2012. május 31. - az előterjesztés elkészítésére (szükség szerint)
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készült jegyzőkönyvéből:

29/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 képező, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2
alapterületű, 14. számú garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő
bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott
500,- Ft/m2/hó összeg érvényes.
A pályázati felhívást - az első alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább 3 egymást követő számában és az
önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 17. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2012. május 31. - a szerződés megkötésére
2012. május 31. - az előterjesztés elkészítésére (szükség szerint)
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készült jegyzőkönyvéből:

30/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó István (4080
Hajdúnánás Kazinczy u. 19. szám) 20399-1/2010 számú megbízási szerződés
alapján 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte és
azt elfogadja.

Felelős:

-

Határidő: -
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31/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Szabó Istvánt (4080 Hajdúnánás Kazinczy u. 19. szám) 2012. január 1-jétől
2012. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a
pályázatkészítési koordinációs, településfejlesztési koordinációs és társadalmi
szervezetekkel való kapcsolattartási feladatok ellátására.
A képviselő-testület a megbízottnak havi bruttó 150.000,- Ft összegű
megbízási díjat határoz meg.
A képviselő-testület a megbízási díj összegét az önkormányzat a 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, felkéri
továbbá, hogy Szabó István (4080 Hajdúnánás Kazinczy u. 19. szám)
határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 30. – értesítésre
2012. január 31. – megbízási szerződés megkötésére
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32/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szilágyi Erzsébet Ilona
(4080 Hajdúnánás Dorogi u. 4. 3/5. szám) 20399-2/2010. számú megbízási
szerződés alapján 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót
megismerte és azt elfogadja.

Felelős:

-

Határidő: -
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33/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Szilágyi Erzsébet Ilonát (4080 Hajdúnánás Dorogi u. 4. 3/5. szám) 2012.
január 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő határozott időtartamra megbízza a
városmarketing, PR és kommunikációs feladatok ellátására.
A képviselő-testület a megbízottnak havi bruttó 150.000,- Ft összegű
megbízási díjat határoz meg.
A képviselő-testület a megbízási díj összegét az önkormányzat a 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, felkéri
továbbá, hogy Szilágyi Erzsébet Ilona (4080 Hajdúnánás Dorogi u. 4. 3/5.
szám) határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 30. – értesítésre
2012. január 31. – megbízási szerződés megkötésére
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készült jegyzőkönyvéből:

34/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
város 2012. évi költségvetési tervezetének lakossági megismertetésére 2012.
február 6-án 18.00 órai kezdettel a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.
székhelyén (a korábbi Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
színháztermében) közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és
témájának a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7)
bekezdésben meghatározott módon történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. január 26.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

35/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a város
központjában található Kossuth-szobor restaurálására vonatkozóan a SCULPTOR
Szobrászművészeti Bt-vel (4700 Mátészalka, Wesselényi u. 9. szám) vállalkozási
szerződést köt, az alábbi munkák elvégzésére:
A bronz szobor restaurálása:
- szobor leemelése, tisztítása:
- tartószerkezet cseréje:
- hegesztés, pótlások, cizellálás:
- szállítás, daruzás, anyagbesz.:
- anyagköltség:

350.000,- Ft
260.000,- Ft
340.000,- Ft
310.000,- Ft
270.000,- Ft

A talapzat restaurálása:
- tisztítás, homokkal és kézi munkával: 850.000,- Ft
- javítás, pótlás:
450.000,- Ft
- konzerválás, és egyéb munkák:
250.000,- Ft
ÖSSZESEN:

3.080.000,- Ft

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói díj összegét, bruttó
3.080.000,- Ft keretösszegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a SCULPTOR Szobrászművészeti Bt-t
(4700 Mátészalka, Wesselényi u. 9. szám) értesítse, valamint felhatalmazza a vállalkozási
szerződés megkötésére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 10.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

36/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a YESA CE közhasznú egyesülettel
(Handelskai 265, 1020 Bécs Ausztria, képviseletében: Veronika Stenzel ügyvezető
igazgató) kötött megbízási szerződés alapján, amelynek tárgya a város geotermia alapú
intézményfűtési projektjének kialakításához kapcsolódó szolgáltatások elvégzése,
megismerve a G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH (09633 Halsbrücke Gewerbepark
„Schwarze Kiefern) Hajdúnánás talajszerkezete háromdimenziós földtani modelljének és
hidrodinamikai modelljének elkészítésére vonatkozó ajánlatát úgy határoz, hogy a modell
kidolgozásához szükséges költséget, nettó 22.000,00 € +ÁFA összegben biztosítja.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a modell kidolgozásának költségét,
nettó 22.000,00 € +ÁFA összeget az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 10.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

37/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 2. szám alatti, 37 m2-es, 1 szobás,
komfortos lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban Rácz Lajosné és Siket Lajos Hajdúnánás, Magyar u. 40. szám alatti,
másodsorban Vadászi Kitti és Dancs Gergő Hajdúnánás, Polgári u. 4. 3.
ajtószám alatti
pályázónak adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

38/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 6. szám alatti, 34 m2-es, 1 szobás,
komfortos lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban Nyerlucz Jánosné Hajdúnánás, Ady E. krt. 33. fsz. 3. szám alatti,
másodsorban Vadászi Kitti és Dancs Gergő Hajdúnánás, Polgári u. 4. 3.
ajtószám alatti
pályázónak adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

39/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/31. szám alatti, 67 m2-es, 1+2fél szobás,
összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban Balogh Ottóné Hajdúnánás, Dorogi u. 4. III/4. szám alatti,
másodsorban Tóth Miklós és Tóth Miklósné Hajdúnánás, Reményi u. 7. szám
alatti
pályázónak adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

40/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Váradi Annamária a
458/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai
u. 63-65/B. tetőtér 8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 38 m2-es, 1+2fél szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2011. december 31-ig, szociális
jelleggel kapta meg. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65/B. tetőtér 8.
szám alatti, 38 m2-es, 1+2fél szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés
lejártát követően - 3 évvel, 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

41/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bakó Katalin a 459/2008.
(XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65/C.
tetőtér 9. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 38 m2-es, 1+2fél szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2011. december 31-ig, szociális
jelleggel kapta meg. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65/C. tetőtér 9.
szám alatti, 38 m2-es, 1+2fél szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés
lejártát követően - 3 évvel, 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

42/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Sztankó Katalin a
200/1/2002. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai
u. 30. II/8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 50 m2-es, 1+fél szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális
jelleggel kapta meg, melyet a 323/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 464/2008. (XII. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 12-ig történt
meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/8. szám alatti, 50
m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel,
2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

43/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gyöngyösi Etelka a
201/4/2002. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai
u. 30. II/10. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 43 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális
jelleggel kapta meg, melyet a 315/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 466/2008. (XII. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 12-ig történt
meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/10. szám alatti, 43
m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel,
2012. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

44/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Seres Tünde a 201/2/2002.
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/11.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 40 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakást
három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet
a 321/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008.
december 12-ig, illetve a 467/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
három évvel, 2011. december 12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Bocskai u. 30. II/11. szám alatti, 40 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális
jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a
szerződés lejártát követően - 3 évvel, -2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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45/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Tiborné a 201/3/2002.
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III/12.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 40 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakást
három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet
a 320/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008.
december 12-ig, illetve a 468/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
három évvel, 2011. december 12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Bocskai u. 30. III/12. szám alatti, 40 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális
jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a
szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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jegyzőkönyvéből:

46/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Harangi Zsolt a 200/4/2002.
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III/14.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 50 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakást
három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet
a 319/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008.
december 12-ig, illetve a 470/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
három évvel, 2011. december 12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Bocskai u. 30. III/14. szám alatti, 50 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakás
szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései
alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. december 12-ig
meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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47/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Péter András Béla a
201/7/2002. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai
u. 30. III/15. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 43 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális
jelleggel kapta, melyet a 313/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat
három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 471/2008. (XII. 18.) számú Képviselőtestületi Határozat három évvel, 2011. december 12-ig történt meghosszabbítással
összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III/15. szám alatti, 43 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. december
12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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48/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Péntek Gyöngyi a 202/2002.
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III/16.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 40 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakást
három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet
a 312/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008.
december 12-ig, illetve a 472/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
három évvel, 2011. december 12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Bocskai u. 30. III/16. szám alatti, 40 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális
jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a
szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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49/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szavazását figyelembe
véve, a Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. fszt. 1. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás bérleti szerződésének meghosszabbításához készült határozati
javaslat változatai közül egyik sem kapta meg az elfogadáshoz szükséges
szavazattöbbséget.

Felelős: Határidő: -
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50/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bolega Zoltánné a
201/1/2002. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen
Gábor krt. 41. fszt. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 60 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális
jelleggel kapta meg, melyet a 316/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 474/2008. (XII. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 12-ig történt
meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. fszt. 2.
szám alatti, 60 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát
követően - 3 évvel, 2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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51/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ilyésné Sebestyén Judit a
199/1/2002. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen
Gábor krt. 41. fszt. 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 61 m2-es, 2 szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális
jelleggel kapta meg, melyet a 317/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 475/2008. (XII. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 12-ig történt
meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. fszt. 3.
szám alatti, 61 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát
követően - 3 évvel, 2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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52/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Angelika a
200/8/2002. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen
Gábor krt. 41. I/6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 51 m2-es, 1+fél szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális
jelleggel kapta meg, melyet a 311/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 477/2008. (XII. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 12-ig történt
meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. I/6. szám
alatti, 51 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát
követően - 3 évvel, 2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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53/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Gabriella a
201/9/2002. (XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen
Gábor krt. 45. III/5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 37 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális
jelleggel kapta meg, melyet a 318/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 483/2008. (XII. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 12-ig történt
meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. III/5. szám
alatti, 37 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát
követően - 3 évvel, 2014. december 12-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

54/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vitányi Andrásné a
Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/33. szám alatti, 67 m2-es, 1+2fél szobás, összkomfortos,
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 368/2008. (X. 16.) számú Képviselő-testületi
Határozattal három éves időtartamra, 2011. október 31-ig, szociális jelleggel kapta
meg, melyet a 497/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három
hónappal, 2012. január 31-ig meghosszabbított. Az összesen három év és három
hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/33. szám alatti, 67 m2-es, 1+2fél szobás,
összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 2 év 9 hónappal, 2014.
október 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

55/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dózsa Béláné a Hajdúnánás,
Mártírok u. 7. II/8. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, összkomfortos, önkormányzati
tulajdonú bérlakást a 159/2002. (IX. 12.) számú Képviselő-testületi Határozattal
három éves időtartamra, 2005. október 14-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a
32/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. október
14-ig, illetve a 415/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat három
évvel, 2011. október 14-ig, majd a 498/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi
Határozat három hónappal, 2012. január 14-ig meghosszabbított. Az összesen kilenc
év és három hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Mártírok u. 7. II/8. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás,
összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 2 év 9 hónappal, 2014.
október 14-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

56/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pap Gyula a Hajdúnánás,
Polgári u. 4. 1. ajtószám alatti, 26 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, önkormányzati
tulajdonú bérlakást a 227/2005. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozattal
három éves időtartamra, 2008. október 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a
225/2009. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2009. október
31-ig, illetve a 389/2009. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel,
2010. október 31-ig, majd a 409/2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
egy évvel, 2011. október 31-ig, ezt követően 499/2011. (XI. 24.) számú Képviselőtestületi Határozat három hónappal, 2012. január 31-ig meghosszabbított. Az
összesen hat év és három hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Polgári u. 4. 1. ajtószám alatti, 26 m2-es, 1
szobás, komfortnélküli lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 hónappal,
2012. április 30-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

57/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Fazekas Sándor részére a
15220/2001. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a polgármester
két éves időtartamra, 2003. november 30-ig bérleti jogot biztosított szociális
jelleggel, melyet a 276/2003. (XII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozat három
évvel, 2006. november 30-ig, ezt követően a 145/2007. (IV. 21.) számú Képviselőtestületi Határozat egy évvel, 2007. november 30-ig, majd a 470/2007. (XII. 20.)
számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2008. november 30-ig, illetve a
462/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat két évvel, 2010. november
30-ig, majd ezt követően a 412/2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat
hat hónappal, 2011. május 30-ig, majd ezt követően a 220/2011. (V. 26.) számú
Képviselő-testületi határozat hat hónappal, 2011. november 30-ig, illetőleg az
500/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három hónappal, 2012.
február 29-ig meghosszabbított. Az összesen tíz év és három hónapos határozott
időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Óvoda u. 5. 2.
ajtószám alatti, 29 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát
követően - 2 év 9 hónappal, 2014. november 30-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

58/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Ildikó részére a
6569/2005. iktatószámú csereszerződéssel, folytatólagos jogviszonnyal, a korábbi
két éves jogviszonyt meghosszabbító, 19/2001. (I. 25.) számú Képviselő-testületi
Határozattal öt éves időtartamra, 2006. január 31-ig bérleti jogot biztosított szociális
jelleggel, melyet a 39/2006. (II. 10.) számú Képviselő-testület Határozat három
évvel, 2009. január 31-ig, illetve a 45/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2012. január 31-ig meghosszabbított. Az összesen
tizenhárom éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. I/6. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás,
összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. január
31-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január
26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

59/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Csaba a 20/2003.
(I. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Honfoglalás u. 65. 1.
ajtószám alatti, önkormányzati tulajdonú, 54 m2-es, 1 szobás, komfortos lakást
három éves időtartamra, 2006. január 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a
90/2006. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. január
31-ig, illetve a 44/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,
2012. január 31-ig meghosszabbított. Az összesen kilenc éves határozott időre bérbe
adott, - és a 2007. március 12-ei lakáscsere folytán - az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. II/9. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás,
összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. január
31-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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26-án – csütörtökön – de. 11,20 órai kezdettel megtartott zárt üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

60/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lukács József a 18/2003.
(I. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45.
II/4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 55 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakást
három éves időtartamra, 2006. január 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a
22/2006. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. január
31-ig, illetve az 50/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,
2012. január 31-ig meghosszabbított. Az összesen kilenc éves határozott időre bérbe
adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45.
II/4. szám alatti, 55 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát
követően - 3 évvel, 2015. január 31-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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61/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szincsák Miklósné részére a
823/2000. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a polgármester két
éves időtartamra, 2002. január 31-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel,
melyet a 36/2002. (II. 14.) számú Képviselő-testület Határozat egy évvel, 2003.
január 31-ig, illetve a 44/2003. (II. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat három
évvel, 2006. január 31-ig, majd ezt követően a 67/2006. (III. 16.) számú Képviselőtestületi Határozat három évvel, 2009. január 31-ig, majd a 46/2009. (II. 12.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. január 31-ig meghosszabbított. Az
összesen tizenkét éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/C. II/4. szám alatti, 55 m2-es, 2 szobás,
komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. január
31-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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62/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Reszegi Miklósné a 22/2003.
(I. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. fszt. 1.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 56 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakást
három éves időtartamra, 2006. január 31-ig, szociális jelleggel utalta ki, melyet a
20/2006. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. január
31-ig, illetve a 49/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,
2012. január 31-ig meghosszabbított. Az összesen kilenc éves határozott időre bérbe
adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. fszt. 1.
szám alatti, 56 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát
követően - 3 évvel, 2015. január 31-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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63/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Lászlóné a
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 1. ajtószám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, összkomfortos,
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 460/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi
Határozattal három éves időtartamra, 2012. január 31-ig, szociális jelleggel kapta
meg. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 1. ajtószám alatti, 54 m2-es, 2 szobás,
összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. január
31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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64/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zoltán részére a
673/1998. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a polgármester két
éves időtartamra, 2001. január 31-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel,
melyet a 20/2001. (I. 25.) számú Képviselő-testület Határozat két évvel, 2003.
január 31-ig, illetve a 43/2003. (II. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat három
évvel, 2006. január 31-ig, majd ezt követően a 23/2006. (I. 26.) számú Képviselőtestületi Határozat három évvel, 2009. január 31-ig, majd a 47/2009. (II. 12.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. január 31-ig meghosszabbított. Az
összesen tizenhárom éves határozott időre bérbe adott, és a 81/2002. (IV. 11.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján, az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Mártírok u. 9. I/6. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos
lakás szociális jelleggel történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései
alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. január
31-ig meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű
lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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65/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Móré Ildikó részére a
421/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u.
63-65/A. tetőtér 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 39 m2-es, 1+fél szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2011. december 31-ig, nem szociális
jelleggel kapta meg. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65/A. tetőtér 7. szám
alatti, 36 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakás nem szociális jelleggel történő
bérbeadását 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 9. § (2) bekezdése alapján - a szerződés lejártát
követően - 3 évvel, 2014. december 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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66/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rubos Istvánné részére a
422/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u.
63-65/A. tetőtér 8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 39 m2-es, 1+fél szobás,
összkomfortos lakást három éves időtartamra, 2011. november 30-ig, nem szociális
jelleggel kapta meg, melyet az 501/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi
Határozat három hónappal, 2012. február 29-ig meghosszabbított. Az összesen
három év és három hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65/A. tetőtér 8. szám alatti, 36 m2es, 1+fél szobás, összkomfortos lakás nem szociális jelleggel történő bérbeadását 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 9. § (2) bekezdése alapján - a szerződés lejártát követően - 2 év
9 hónappal, 2014. november 30-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy 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 megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. február 23.
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