
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus     

31-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
339/2012. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. 
szám) Szervezeti és Működési Szabályzatát a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 104. § d) pontja alapján jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi 
Bölcsőde intézményvezetőjét tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről.  
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. augusztus 31.     

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus     

31-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
340/2012. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) 
Önkormányzati Rendelet 23. § (2) és (4) bekezdése értelmében úgy határoz, hogy 
- az „Őszköszöntő” című rendezvény időpontjához igazodva - 2012. szeptember 
8-án de. 11.00 órai kezdettel a 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. szám alatt 
található Hétszínvirág Óvodában városrész tanácskozást tart a  
hajdúnánás-tedeji lakosság számára. 
 
A képviselő-testület az „Őszköszöntő” című rendezvény megrendezésére 
300.000,- Ft keretösszeget biztosít. 
 
A képviselő-testület a 300.000,- Ft keretösszeget az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. szeptember 03.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus     

31-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
341/2012. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2013. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó 
intézményi felhasználási célú és közvilágítási célú villamos energia beszerzésére 
csatlakozik az Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. 
szám) gesztorságával létrejött beszerzői csoporthoz. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz szükséges és a határozat 
mellékletét képező 
 - csatlakozási szándéknyilatkozatot, 
 - szindikátusi szerződést, 
 - meghatalmazást, 

             - a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel (1138 Budapest, Meder u. 8., 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) a közbeszerzés 
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést, írja alá. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési tanácsadói 
megbízás díját, 620.000,- Ft+Áfa összeget a 2013. évi költségvetésébe betervezi.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak, 620.000,- Ft+Áfa 
összegnek a 2013. évi költségvetésben történő tervezéséről, valamint a 
közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatban felmerülő szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő: 2012. szeptember 3.      - az okiratok aláírására          
  2013. január 31.      - a 2013. évi költségvetésben való tervezésre

                 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus     

31-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
342/2012. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

szociális célú városrehabilitáció című és ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú 
pályázat pályázati felhívására pályázatot kíván benyújtani. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtáshoz 

szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza 
a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 15. 

   
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus     

31-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
343/2012. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

szociális célú városrehabilitáció című és ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázat 
benyújtásához szükséges Hajdúnánás város integrált városfejlesztési stratégiáját 
el kívánja készíttetni. 

 
 Hajdúnánás város integrált városfejlesztési stratégiájának elkészítésével a HROD 

Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központot (6000 Kecskemét, 
Szent-Györgyi Albert u. 5. I/1.) bízza meg. 

 
A képviselő-testület a bruttó 3.530.600,- Ft-ot a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 62. §-a alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére 
biztosítja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a HROD Közösségi Gazdaság- és 

Társadalomfejlesztési Központ (6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 5. I/1.) 
értesítéséről, valamint Hajdúnánás város integrált városfejlesztési stratégiájának 
elkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szerződés aláírására. 

 

 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 15.  - az értesítésre 
 2012. szeptember 30.  - a szerződés megkötésére 

 2012. november 30.  - az elkészíttetésre 
 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus     

31-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
344/2012. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

a Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi 
tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és 
térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2012 kódszámú pályázatra, „a tanyai 
termékek piacra jutásának elősegítésére” kiírt támogatási cél megvalósítására. 

 
 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán 

a legfeljebb 41.111.111,- Ft, mint összköltségvetés 10 %-át, mint szükséges önerőt, 
azaz legfeljebb 4.111.111,- Ft keretösszeget az önkormányzat általános 
költségvetési tartalékának terhére biztosítja. 

 
Amennyiben a pályázat elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű 
támogatás kerül megítélésre – tekintettel arra, hogy a pályázati céltól függően a 
pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás 
különbségének összegével arányosan csökkenteni – a pályázat csökkentett 
tartalmáról a képviselő-testület ismételten dönteni kíván. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 
 
 
 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
  

 

   
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus     

31-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
345/2012. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program 
keretében az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt 
TP-1-2012 kódszámú pályázatra, „a tanyagondnoki szolgálatok 
tevékenységének fejlesztésére” kiírt támogatási cél megvalósítására. 

 
 A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása 

kapcsán a legfeljebb 5.555.555,- Ft, mint összköltségvetés 10 %-át, mint 
szükséges önerőt, azaz legfeljebb 555.555,- Ft keretösszeget az 
önkormányzat általános költségvetési tartalékának terhére biztosítja. 

 
Amennyiben a pályázat elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű 
támogatás kerül megítélésre – tekintettel arra, hogy a pályázati céltól függően 
a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt 
támogatás különbségének összegével arányosan csökkenteni – a pályázat 
csökkentett tartalmáról a képviselő-testület ismételten dönteni kíván. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 

szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 
 
 
 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2012. augusztus 31. 
 
  

 

   
kmft. 

 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 


