
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        

13-án – pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

169/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi közmű szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtására a résztvevő települési 
önkormányzatok közigazgatási területén lévő vízi közművek közös működtetése 
érdekében alapítandó társulásban alapító tagként nem kíván részt venni.  
 
A képviselő-testület az önkormányzat által a vízi közművek fejlesztésére 
igénybevett pályázatokban vállat kötelezettségek, a jelenlegi üzemeltető 
működésének további feltételei vizsgálatát követően hoz döntést a vízi közművek 
üzemeltetéséről az új jogszabályok alapján.  
 

Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúböszörmény város polgármesterét a testület 
döntéséről tájékoztassa, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy további 
tárgyalásokat folytasson a vízi közművek üzemeltetésére és az előkészített 
ajánlatokat terjessze a képviselő-testület elé.  
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. április 16.  – az értesítésre 
 folyamatos  – a tárgyalások folytatására 

 

 

 
kmft. 

 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        

13-án – pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

170/2012. (IV. 13.) 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 134/2012. 
(III. 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 munkái 

során feltárt műszaki hiányosságok miatt elvégzendő pótmunkák” tárgyú 
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza 
meg: 
 
1. A „Nánásép” Kft. (4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/a.) 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 Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, azzal, 

hogy a 1.363.834,- Ft szükséges különbözettel (kiegészítő beruházás                
521.834,- Ft és a közbeszerzési eljárások költségével 842.000,- Ft összeggel)  
egészítse ki és azt a 2012. évi költségvetés általános tartaléka  terhére  
biztosítsa. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. április  26. 
 

 

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        

13-án – pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

171/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás, Fürdő u. 

16. szám 5348 hrsz. alatti ingatlant érintő sporttelep öltöző épületének felújítási, 

korszerűsítési és akadálymentesítési munkái során feltárt műszaki hiányosságok 

miatt elvégzendő pótmunkák” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
A közbeszerzési eljárás nyertesévé a „Nánásép” Kft.-t (4080 Hajdúnánás, 
Damjanich u. 11/a.) nyilvánítja, mivel a cég nevéhez fűződik a 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. április 29. 

 

 

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 

 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        

13-án – pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

172/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága 
érdekében, 2012. május 01-től 2012. december 31-ig 115.739 eFt összegű 
munkabérhitel-keret igénybevételét határozza el a számlavezető,                                 
OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.). A képviselő-testület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a munkabérhitel és járulékai visszafizetését az 
önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja és az OTP Bank Nyrt. 
részére az OTP Bank Nyrt-nél, illetve más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett – fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja 
ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló 
beszedési megbízást biztosít. 

 
A hitel fedezete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §                 
(4) bekezdésében meghatározott bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt 
a hitel és járulékai erejéig. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, felhatalmazza a munkabérhitel szerződés aláírására, valamint a 
képviselő-testületnek, amint az ismertté válik, adjon tájékoztatást a munkabérhitel 
kondícióiról. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 31.  

 

 

 
kmft. 

 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 

 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        

13-án – pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

173/2012. (IV. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kérelméről szóló 
előterjesztést levette a napirendek közül azzal, hogy a kölcsönre vonatkozó 
kérelemből ismételt előterjesztés készüljön képviselő-testület következő ülésére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ismételt előterjesztés elkészítéséről és annak 
képviselő-testület elé terjesztésről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. április 20.  

 

 

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 

 
 
 


