
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február       

11-én – szombaton – de. 9,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

72/2012. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Az önkormányzat saját bevételei (eFt) 
     
 2012. 2013. 2014. 2015. 

Helyi adók 564 000 570 000 580 000 600 000 
Vagyonhasznosítás 52 521 53 000 55 000 58 000 
Vagyonértékesítés 40 000 40 000 40 000 40 000 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 18 000 31 000 29 000 27 000 

Összesen: 674 521 694 000 704 000 725 000 
     
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (eFt) 

     
 2012. 2013. 2014. 2015. 

Hitelek tőketörlesztése 7 130 24 664 26 815 29 091 
Összesen: 7 130 24 664 26 815 29 091 

 

Felelős: - 
Határidő: - 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 
 
 

 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február       

11-én – szombaton – de. 9,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

73/2012. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a Bíráló 
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat                  
IX. fejezetének 1. pontja szerint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 561/2011.     
(XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben 
elhatározott „Hajdúnánás, Fürdő u. 16. szám 5348 hrsz. alatti ingatlant érintő 
sporttelep öltöző épületének felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkáinak 
építési kivitelezési beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 

1. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám) ajánlata 
érvényes, ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, így a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, s az ajánlattal egyéb 
érvénytelenségi ok nem merült fel. 

 
2. A „NÁNÁS-ÉP” Kft. (4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a. szám) ajánlata 

érvényes, ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, így a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, s az ajánlattal egyéb 
érvénytelenségi ok nem merült fel. 

 
3. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 20. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február       
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74/2012. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a Bíráló 
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat                  
IX. fejezetének 1. pontja szerint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 561/2011.      
(XII. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben 
elhatározott „Hajdúnánás, Fürdő u. 16. szám 5348 hrsz. alatti ingatlant érintő 
sporttelep öltöző épületének felújítási, korszerűsítési és akadálymentesítési munkáinak 
építési kivitelezési beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 

 
1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a „NÁNÁS-ÉP” Kft-t (4080 

Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a. szám) nyilvánítja, mivel a cég nevéhez fűződik a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
 

2. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás második helyezettjévé a „MÉN-ÉP” 2003 
Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám) nyilvánítja, mivel a cég nevéhez 
fűződik a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 

  
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. február 29. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
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75/2012. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be a Tempus Közalapítvány által kiírt „Comenius régió 

együttműködések” című regionális és helyi oktatási hatóságok kétoldalú 
együttműködésének támogatására kiírt pályázatra.  
 
A pályázat témája: Hátrányos helyzetű tanulók tanórai és tanórán kívüli 
foglalkoztatása.  
 
A pályázat megvalósításában a Hajdúnánás Városi Önkormányzat együttműködik a 
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézménnyel (4080 Hajdúnánás, 
Óvoda u. 2-10. szám) és az Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvánnyal 
(2146 Mogyoród, Somlói u. 9. szám). 
 
A pályázathoz szükséges önrész összegét a Bocskai István Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a „Comenius régió együttműködések” című pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
  
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 21. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 
 


