
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július        

26-án – csütörtökön – de. 7,35 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   zárt 
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

301/2012. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Holding Zrt. tulajdonában lévő Hépszolg Kft. pénzügyi-gazdasági 
helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a Hajdúnánás, Hajdúnánás-Tedej 
ivóvíz szolgáltatás és Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízkezeléséről szóló 
vizsgálati anyagot megismerte, azt tudomásul veszi. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási 
Holding Zrt. tulajdonosa, felkéri az igazgatóság elnökét, hogy a Hépszolg 
Kft-re vonatkozó intézkedési tervet 2012. augusztus 15-ig terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22. szám) értesítéséről gondoskodjon. 
 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester, Sebő László igazgatósági elnök 
Határidő:  2012. augusztus 5.  - értesítésre 
 2012. augusztus 15.  - előterjesztés készítésére 
 

 

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július        

26-án – csütörtökön – de. 8,25 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

302/2012. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 

hajdúnánási sebészeti- traumatológiai szakellátás további működtetéséről 
szóló előterjesztést és a helyi egészségügyi szakellátás átszervezésére 
hivatkozva a Major Chirurg Bt.-vel (Debrecen, Böszörményi u. 168.) 2000. 
december 13-án kötött 10901/2000. számú vállalkozási szerződést hat 
hónapos határidővel, 2013. január 31-i hatállyal felmondja. 

 
II. A képviselő-testület a Major Chirurg Bt. 2012. július 25-én tett 

nyilatkozatával kapcsolatban kimondja, hogy a 204/2012. (IV. 26.) számú 
Képviselő-testületi Határozatát, amelyben a képviselő-testület a Major 
Chirurg Bt. kérésére a sebészeti szakellátás óraszámának ideiglenes 
csökkentéséhez hozzájárult, a vállalkozási szerződés felmondásával 
összefüggésben nem tekinti relevánsnak. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Majorné Fási Csilla (4032 Debrecen, 
Böszörményi u. 168.) vállalkozás képviselőjének az értesítéséről 
gondoskodjon. 
 

 

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

 

 

 

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július        

26-án – csütörtökön – de. 8,25 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

303/2012. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 
hajdúnánási sebészeti- traumatológiai szakellátás biztosításáról szóló 
10901/2000. számú vállalkozási szerződésnek a hat hónapos határidővel 
történő felmondására - a 25 traumatológiai és az 5 általános sebészeti óraszám 
működtetésének 2013. február 1-től a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és 
Ápolási Intézet keretén belül történő biztosításáról határoz. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Baráthné Megellai Erzsébet (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 10.) intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. 
 

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

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július        

26-án – csütörtökön – de. 8,25 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

304/2012. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus 
Egyházközséggel (4244 Újfehértó, Debreceni u. 1.) kötendő, önkormányzati 
lakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog átengedésére vonatkozó megállapodás 
megkötéséhez készült előterjesztést megismerve - a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, 
Irányi u. 1. fszt. 5. szám alatti, 74 m2 -es, 3 szobás, összkomfortos lakás 
bérlőkijelölési jogát 2012. július 26-tól térítésmentesen a Hajdúnánáson 
történő lelkipásztori feladatok helyben lakó lelkipásztorral való ellátásáig a 
Római Katolikus Egyházközség (4244 Újfehértó, Debreceni u. 1.) részére 
átengedi a mellékelt megállapodás szerint. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Római 
Katolikus Egyházközséget (4244 Újfehértó, Debreceni u. 1.) értesítse, 
továbbá felhatalmazza az előterjesztéshez mellékelt megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. július 26. 

 

 
 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július        

26-án – csütörtökön – de. 8,25 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

305/2012. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a XI. 
Európai Mobilitási Hét 2012. szeptember 16-22. között megrendezésre kerülő 
programsorozatához. 

 
A képviselő-testület az alábbi intézkedés előkészítését határozza el:  

- egyhetes rendezvénysorozat szervezése a 2012. év „Mozdulj a jó 
irányba!” központi jelmondatának jegyében. 

 
Felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntése alapján a 2012. évi 
KARTA aláírására, valamint a szükséges intézkedés(ek) megtételére.  

 
Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. július 30.    – a KARTA aláírására 

 2012. szeptember 22.  – a rendezvénysorozat megszervezésére és 
lebonyolítására 
 
 
 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július        

26-án – csütörtökön – de. 8,25 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

306/2012. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d.) 
pontja, és az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 
ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3.), 
mint építtető a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában 
lévő, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatti, 51. hrsz-ú, „Kivett napközi 
otthon” művelési ágú, 4719 m2 területű ingatlanon sportcsarnok építéséhez az 
építési engedélyt megszerezze. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánás 
Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3.) képviselőjét értesítse. 

 

Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. augusztus 03.  - az értesítésre 

 
 
 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 


