Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 4-én
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

209/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22. szám), mint az
508/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a
„Bocskai Korona” utalvány kibocsátásához szükséges feladatok
elvégzésével megbízott gazdasági társaság javaslatára az utalvány
címleteit és grafikáit a melléklet szerint jóváhagyja.
2. A képviselő-testület támogatja a Hajdúnánás Holding Zrt. szándékát,
amely értelmében a Holding Zrt. azon vállalkozások vonatkozásában
eltekintsen a regisztrációs díj megfizetésétől, amelyek a kibocsátást
követő 3 hónapon belül szerződést kötnek a „Bocskai Korona” utalvány
elfogadására.
3. A képviselő-testület a „Bocskai Korona” utalvány lejártának időpontját
2016. december 31-ben javasolja megjelölni.
4. A képviselő-testület támogatja a Hajdúnánás Holding Zrt. azon szándékát,
hogy a „Bocskai Korona” utalvány elfogadóhelyi visszaváltási
jutalékának meghatározása sávos rendszerben történjen, amelynek alapját
az általuk a fogyasztók részére biztosított kedvezmények mértéke képezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 15.
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 4-én
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

210/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei
2012. július 1. és 2013. július 1. közötti időszakra vonatkozó földgázbeszerzésének a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján történő lebonyolításával
megbízza a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t (1138 Budapest, Meder u. 8.,
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41), 780 eFt + ÁFA megbízási díj
ellenében. Az önkormányzat a megbízási díjat a közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően egy év alatt havi egyenlő részletekben fizeti meg.
A képviselő-testület a megbízási díjból 601 eFt-ot az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja, 390 eFt-nak a 2013. évi költségvetésben való
tervezésére kötelezettséget vállal.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a mellékelt megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. június 30.
- a közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint az
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
4/2012.
(II.
15.)
Önkormányzati
Rendelet
módosítására
2013. január 31.
- a 2013. évi költségvetésben való tervezésre
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 4-én
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

211/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2012. (III. 29.)
számú Képviselő-testületi Határozattal – a közbeszerzésről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. §-ában foglaltakra figyelemmel – elfogadott Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat
mellékletében foglaltak szerint módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv városi
honlapon történő megjelenéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 10.
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HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya
és mennyisége

CPV kód

Irányadó
Tervezett
eljárásrend eljárási típus

Az eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Támogatásból
megvalósuló
közbeszerzés esetén a
pályázat megnevezése
(adott esetben)

I. Árubeszerzés
Hajdúnánás település
közigazgatási területén
meglévő közvilágítási
rendszer
működtetésének
ellátásához elektromos
09.30.00.00-2
energia
továbbá
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
és
intézményeinek
villamos
energia
beszerzése

nemzeti

nyílt [Kbt.
121. § (1)
bekezdés b)
pont]

Start
közmunka
program
16.70.00.00-2
eszközbeszerzése

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[122. § (7)
bekezdés a)
pont]

2012. március

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
és
intézményei számára 09.12.30.00-7
földgáz
energia
beszerzése

közösségi

nyílt [Kbt. 83.
§ (1)
bekezdés]

2012. május

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[Kbt. 121. §
(1) bekezdés
b) pontjára
tekintettel a
Kbt. 94. § (3)
bekezdés a)
pont]

2012. március

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

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[122. § (7)
bekezdés a)
pont]

2012. május

KEOP-4.9.0/11-20110192 nyertes pályázat
alapján

nemzeti

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
[122. § (7)
bekezdés a)
pont]

2012.április

Környezet és Energia
Operatív Program KEOP
4.2.0/A
pályázathoz
feltételes közbeszerzés

2012. augusztus

közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról
szóló 375/2010. (XII. 31.)
Korm. rendelet alapján
nyertes pályázat alapján

II. Építési beruházás

Hajdúnánás,
Fürdő
utca 16. szám (hrsz.:
5384) alatti ingatlanon
Sporttelep
épület 45.26.27.00-8
felújítási
munkáira
vonatkozó kiegészítő
építési beruházás
Barcsa János Általános
Iskola
épületenergetikai
felújítása
(fűtési 45.26.27.00-8
energiaigény
kielégítése megújuló
energiaforrásból)
Villamos energia igény
kielégítése napelemes
rendszer telepítésével
45.31.00.00-3
önkormányzati
tulajdonú épületeken
III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió
–
V. Szolgáltatási
koncesszió
–

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 4-én
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

212/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a
települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012. (IV. 18) NEFMI
rendeletére – 393 rászoruló gyermek nyári étkeztetésének támogatására
pályázat benyújtását határozza el.
A képviselő-testület a vissza nem térítendő támogatás terhére, az
önkormányzat a gyermekek részére megszervezi 44 napon keresztüli napi
egyszeri melegétkezést, továbbá előzetes szülői igény alapján az étkeztetés
idejére a gyermekek számára felügyeletet biztosít.
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására, valamint a
szociális nyári étkeztetés és a nappali felügyelet megszervezésének
előkészítésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 10. - a pályázat benyújtására
2012. június 15. - a szociális nyári étkeztetés és a nappali
felügyelet előkészítésére.
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 4-én
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

213/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Társadalmi Megújulás Operatív Program – A bűnmegelőzés
szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése című,
TÁMOP-5.6.1.B-12/2 kódszámú pályázati felhívásra.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 18. – a pályázat benyújtására
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 4-én
– pénteken – de. 8,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

214/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, módosított
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (1) és (4) bekezdései
alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 0638 hrsz-ú
21.3744 ha nagyságú szántóból 875/43286 tulajdoni hányadot (4320 m2),
valamint a 0632 hrsz-ú 6.5790 ha nagyságú szántóból 875/12566 tulajdoni
hányadot (4581 m2) pályázat útján, 5 éves időtartamra hasznosításra
meghirdeti a következő feltételekkel:
a megajánlható minimum bérleti díj 4,- Ft + ÁFA/m2/év,
a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével emelkedik,
a két terület csak egyben pályázható,
a bérleti jogviszony a szerződéskötést követő hónap első napjától
kezdődik,
- a földhasználatot a haszonbérlő a Földhivatalnál bejelenti
- a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a
területegységek esetleges, szükség szerinti kimérettetésének
költsége az önkormányzatot anyagilag nem terheli, azt a bérlő
saját költségén elvégeztetheti.

-

A pályázati felhívást a város honlapján kell közzétenni. A pályázat
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat lebonyolításáról gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 13. – a pályázat kiírására
2012. július 15. – a haszonbérleti szerződés megkötése
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Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 4-én
– pénteken – de. 9,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli zárt üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

215/2012. (V. 04.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. 6. ajtószám alatti, 52 m2-es, 2 szobás, összkomfortos
lakást - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban Hegedűs János és Hegedűs Jánosné Hajdúnánás, Baross u. 39. szám
alatti,
másodsorban Szabó Lajosné Hajdúnánás, Magyar u. 35. szám alatti
pályázónak adja bérbe.

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak
szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2012. május 18.
.
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