
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 19-én    

– kedden – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

247/2012. (VI. 19.) 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 tervében meghatározott „Barcsa János Általános 
Iskola épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró 
döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 

1. A NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69.) ajánlata 
érvényes, ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, 
így a szerződésteljesítésére alkalmasnak bizonyult, és az ajánlattal egyéb 
érvénytelenségi ok nem merült fel. 

 
2. A képviselő-testület a „Barcsa János Általános Iskola épületenergetikai 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 
elvégzésére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. június 25. 
 

 

 

 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 19-én    

– kedden – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

248/2012. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Barcsa János 
Általános Iskola épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást 
lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 
A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a NYAK-ÉP Kft-t (4080 
Hajdúnánás, Dorogi u. 01125/69.) nyilvánítja tekintettel arra, hogy egyedüli 
érvényes ajánlatot benyújtóként a nevükhöz fűződik az összességében 
legelőnyösebb ajánlat. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
  
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. június 25. 
 

 

 

 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 19-én    

– kedden – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

249/2012. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala pályázatot nyújtson 
be a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet 
összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések – Rugalmas 
munkahelyek című, TÁMOP-2.4.5-12/7 kódszámú pályázati felhívásra. 
 

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt nyertes pályázat esetén a 
támogatási szerződés aláírására, valamint felkéri, hogy a pályázat 
lebonyolításához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2012. június 29. – a pályázat benyújtására 
 

 

 

 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 19-én    

– kedden – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

250/2012. (VI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 13/2012.            
(III. 30.) Önkormányzati Rendelettel módosított 21/2011. (X. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 16. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, 0527 hrsz-ú 6292 m2 nagyságú „kivett árok” 
megnevezésű ingatlanra vonatkozó, 8399-2/2009. számú haszonbérleti 
szerződés időtartamát - amely Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a 
DARHAL Kft. között jött létre - 2020. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, valamint a bérleti díjat évente az infláció mértékével növeli. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a DARHAL Kft. 
ügyvezetőjét értesítse, valamint a haszonbérleti szerződés módosításáról 
gondoskodjon, melynek aláírására felhatalmazza. 

 
 

Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. július 05. - a  haszonbérleti szerződés módosítására 

 

 

 

 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 
 


