
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        

18-án – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

174/2012. (IV. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat    
100 %-os tulajdonában álló Hajdúnánási Holding Zrt. 100 %-os tulajdonában 
álló Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.    
22. szám) számára 25.000.000,- Ft összegben működési célú támogatási 
kölcsönt nyújt 2012. április 19-tól 2012. június 30-ig, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban meghatározott 
közfeladatok ellátásához. A kölcsön kamata megegyezik az önkormányzat 
folyószámla-hitelének kamatával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási kölcsön átutalásáról, valamint az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) 
Önkormányzati Rendeletnek a határozatban foglaltaknak megfelelő 
módosításáról gondoskodjon. 

 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. április 19. - az átutalásra 

  2012. június 30. - a rendeletmódosításra 
 

 

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        

18-án – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

175/2012. (IV. 18.) 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 meghatározott „START 
Közmunkaprogram eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 

 
I.  

 
1. A NYÍR-AGROCAR Bt. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.) I. részre vonatkozó 
 ajánlata Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az 
 ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak bizonyult, továbbá nem felelt 
 meg az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott 
 feltételeknek. 

 
2. A NYÍR-AGROCAR Bt. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 29.) II. részre vonatkozó 
 ajánlata Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az 
 ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlannak bizonyult, továbbá nem felelt 
 meg az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott 
 feltételeknek. 

 

II. 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „START – árubeszerzés” 
tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás I. részajánlatát a Kbt. 
76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel ezen rész 
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „START – árubeszerzés” 

tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás II. részajánlatát a Kbt. 
76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, mivel ezen rész 
tekintetében kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett. 

 
 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. május 2. 

 

 

 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 


