
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

378/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - hivatkozva a 
322/2012. (VIII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozatra - hozzájárul a 
hajdúnánási II. számú fogorvosi körzet praxisjogának a Dr. Dancsó Beáta 
Marianna (an.: Boros Rózsa Mária, szül.: Debrecen, 1971. 04. 12.)                  
4031 Debrecen, Derék u. 46. V/15. szám alatti lakos, fogszakorvos részére 
történő elidegenítéséhez.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Vackor Dentál Bt. (4032 Debrecen, 
Kosztolányi D. u. 33.), mint a II. számú fogorvosi körzet egészségügyi 
alapellátásának biztosításáért felelős vállalkozás képviselőjének, valamint           
Dr. Dancsó Beáta Mariannának (4031 Debrecen, Derék u. 46. V/15. szám) az 
értesítéséről gondoskodjon.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

379/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tudomásul véve, 
hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §                 
(3) bekezdése alapján a praxis jog elidegeníthető -, kinyilatkozza, hogy 
amennyiben a területi ellátási kötelezettséggel működő hajdúnánási II. számú 
fogorvosi körzet praxisjoga Dr Dancsó Beáta Marianna (4031 Debrecen, 
Derék u. 46. V/15. szám) fogszakorvos részére elidegenítésre kerül, úgy az ő 
személyes közreműködése okán a Vackor-Dentál Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal (cg. 09-06-013483, székhely: 4032 Debrecen,            
Kosztolányi D. u. 33.) 2004. október 7-én megkötött vállalkozási szerződést a 
közreműködő orvos adatainak változása miatt módosítja. 
  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a praxisjog elidegenítését követő 30 napon belül 
gondoskodjon a vállalkozási szerződés módosításáról. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 31.  

 
 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

380/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése alapján 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy vállalja - a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola 
kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az 
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóságát (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.) a képviselő-testület döntéséről 
értesítse.  
 
 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 5. 
 

 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

381/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. 7-8. pontjaiban 
meghatározottak alapján az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 
2012/2013-as tanévben indítható csoportok, osztályok maximális létszámtól való eltérését 
az alábbiak szerint engedélyezi: 
 
Intézmény neve 2012/2013. tanévben 

induló csoport / osztály 
2012/2013. tanév 
létszám (fő) 

Bocskai István 
Általános Iskola, 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes 
Pedagógiai 
Szakszolgálat  

3. osztály 26 
1.a 26 
1. 26 

2.a 26 
2.b 26 
2.c 26 
2.d 26 
2.e 26 
Kicsi csoport – 
Református Általános 
Iskola és Óvoda 

26 

1.c 24 
1.d 24 
1.e 24 
Szivárvány csoport – 
Református Általános 
Iskola és Óvoda 

24 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők tájékoztatásáról gondoskodjon.   

 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. október 15.    

 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

382/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda 
engedélyezett álláskeretét az alábbiak szerint megemeli: 
 
• 1 fő gyermekfelügyelő álláshely 2012. október 1-től 2013. június 30-ig, 

támogatás útján foglalkoztatva; 
• 1 fő dajka álláshely 2012. október 1-től 2013. szeptember 30-ig, 

rehabilitációs kártyával rendelkező személlyel betöltve; 
• 0,75 fő adminisztrátor álláshely 2012. október 1-től 2013. szeptember 30-

ig, rehabilitációs kártyával rendelkező személlyel betöltve. 
 
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 
2012. október 1-től 66,75 fő, 2013. július 1-től 65,75 fő, 2013. október 1-től 
64 fő. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet soron következő módosításakor a 
létszám-előirányzat módosításáról. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 1. -  az értesítésre  
 2012. november 30.  - a létszám-előirányzat módosítására 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

383/2012. (IX. 28.) 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.) 
által az OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.) 2013. augusztus  
21-i lejárattal igénybevett 50 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel és 
járulékainak visszafizetéséért készfizető kezességet vállal. Az önkormányzat 
vállalja, hogy a készfizető kezességvállalás összegét az adott évi 
költségvetésbe, mint kötelezettséget beépíti. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 
jelen kötelezettségvállalás nem esik Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bekezdésének tiltó rendelkezései 
alá. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 5. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

384/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi            
XX. törvény 92. § (10) bekezdés a) pontja és a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 34. § (1), (2), (5) bekezdései alapján úgy határoz, hogy a 
Szabó Tervező Iroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) által készített,  
16-U/2012 tervszámú, Hajdúnánás – Fürdő utca továbbépítésének 
engedélyezési tervdokumentációban feltüntetett végleges és ideiglenes 
forgalmi renddel egyetért, ahhoz hozzájárul. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szabó Tervező Iroda Kft.                    
(4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) által készített, 16-U/2012 tervszámú, 
Hajdúnánás – Fürdő utca továbbépítésének engedélyezési tervéhez szükség, 
“A tervdokumentációban feltüntetett végleges és ideiglenes forgalmi renddel 
egyetértek, ahhoz hozzájárulok.” záradékolás aláírására. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

385/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 16-U/2012 
tervszámú, Hajdúnánás – Fürdő utca továbbépítésének engedélyezési tervében szereplő 
közlekedési létesítmények az alábbi helyrajzi számú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat érintik: 
5381/1,   
5398,  
5399, 
5400,  
0969/6. 
 
A képviselő-testület az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 
ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22.), mint építtető a Szabó Tervező Iroda Kft. (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) 
által tervezett, 16-U/2012 tervszámú, Hajdúnánás – Fürdő utca továbbépítésének 
engedélyes tervdokumentáció szerinti közlekedési létesítmények építéséhez az építési 
engedélyt megszerezze. 
 
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján 
úgy határoz, hogy a fenti ingatlanokon a tárgyi beruházás megvalósításához hozzájárul az 
alábbi kikötésekkel: 

- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését. 
- Az elkészült közlekedési létesítmény fenntartásáról és kezeléséről a tulajdonos 

gondoskodik. 
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól. 
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.  

 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtetőt, és a Szabó Tervező 
Iroda Kft-t (4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.), mint tervezőt értesítse. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

 
kmft. 

 



     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

386/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a                       
2012. szeptemberében készült, Hajdúnánási interaktív épület építési engedélyes tervében 
és a kiszolgáló épület építési engedélyes tervében szereplő létesítmények az alábbi 
helyrajzi számú, kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintik: 
5381/3; 
5399.  
 
A képviselő-testület az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 
ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22.), mint építtető az FM. STAT Kft. (4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.) 
által tervezett, 2012. szeptemberében készült, Hajdúnánási interaktív épület építési 
engedélyes tervdokumentáció szerinti és a kiszolgáló épület építési engedélyes 
tervdokumentáció szerinti létesítmények építéséhez az építési engedélyt megszerezze. 
 
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján 
úgy határoz, hogy a fenti ingatlanokon a tárgyi beruházások megvalósításához hozzájárul 
az alábbi kikötésekkel: 

- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését. 
- Az elkészült létesítmények fenntartásáról és kezeléséről a jogosult köteles 

gondoskodni. 
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól. 
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtetőt, és az FM. STAT Kft-t 
(4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.), mint tervezőt értesítse. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

 
kmft. 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

387/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a                       
2012. szeptemberében készült, vízisí-kötélpálya kialakítása Hajdúnánáson építési 
engedélyes tervében szereplő létesítmény az alábbi helyrajzi számú, kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú ingatlant érinti: 
0969/6.  
 
A képviselő-testület az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági 
ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22.), mint építtető az FM. STAT Kft. (4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.) 
által tervezett, 2012. szeptemberében készült, vízisí-kötélpálya kialakítása Hajdúnánáson 
építési engedélyes tervdokumentáció szerinti létesítmény építéséhez az építési engedélyt 
megszerezze. 
 
A képviselő-testület az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján 
úgy határoz, hogy a fenti ingatlanon a tárgyi beruházás megvalósításához hozzájárul az 
alábbi kikötésekkel: 

- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését. 
- Az elkészült létesítmények fenntartásáról és kezeléséről a jogosult köteles 

gondoskodni. 
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól. 
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.), mint építtetőt, és az FM. STAT Kft-t 
(4400 Nyíregyháza, Gimnázium köz 5.), mint tervezőt értesítse. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

 
kmft. 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

388/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 
„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatására” tárgyú, 
TÁMOP-1.4.3-12/1 kódszámú pályázati felhívásra, és a pályázatban 
megfogalmazott projektcélokat meg kívánja valósítani. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltsége 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatra (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.), 
az OKTÁV-RÁCIÓ Kft-re (4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.),                             
az M+Z 2000 Kft-re (4220 Hajdúböszörmény, Külső-újvárosi u. 47.) és a 
MAG PRAKTIKUM Nonprofit Közhasznú Kft-re (4028 Debrecen,            
Laktanya u. 21. fszt. 1.) vonatkozóan 190 751 018,- Ft, melynek a 
forrásösszetételét a konzorciumi tagok az alábbiak szerint kívánják 
biztosítani: 

o támogatás (100 %):  190 751 018,- Ft. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltségéből 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatot 80 403 298,- Ft terheli.  
 
A képviselő-testület a fejlesztés teljes összköltségéből ráeső költségek 
fedezetét az alábbi forrásokból kívánja biztosítani: 

o támogatás (100 %):    80 403 298,- Ft. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 
 
 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2012. október 01. 

 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 



     jegyző 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

389/2012. (IX. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok támogatására” tárgyú, TÁMOP-1.4.3-12/1 
kódszámú pályázati felhívásra a pályázatot konzorcium keretében kívánja 
benyújtani és megvalósítani az OKTÁV-RÁCIÓ Kft-vel (4024 Debrecen, 
Wesselényi u. 6.), az M+Z 2000 Kft-vel (4220 Hajdúböszörmény,         
Külső-újvárosi u. 47.) és a MAG PRAKTIKUM Nonprofit Közhasznú           
Kft-vel (4028 Debrecen, Laktanya u. 21. fszt. 1.), így a mellékelt 
„KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Pályázat 
benyújtására”-t jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázat gesztori feladatait Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat lássa le. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására” aláírására, és felkéri, hogy a 
határozatban foglaltakról az OKTÁV-RÁCIÓ Kft-t (4024 Debrecen, 
Wesselényi u. 6.), az M+Z 2000 Kft-t (4220 Hajdúböszörmény,           
Külső-újvárosi u. 47.) és a MAG PRAKTIKUM Nonprofit Közhasznú Kft-t 
(4028 Debrecen, Laktanya u. 21. fszt. 1.) értesítse. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
28-án – pénteken – du. 16,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

390/2012. (IX. 28.) 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 11. § (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy 
kondipark létrehozása céljából történő hasznosításra meghirdet az 
önkormányzat tulajdonát képező 3109/10 hrsz-ú, „kivett sporttelep” 
megnevezésű ingatlanon 300 m2 nagyságú ingatlanrészt 5 év időtartamra, 
5.000,- Ft+ÁFA/év bérleti díj ellenében. A képviselő-testület fenntartja 
magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján kell közzétenni valamint a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláira kifüggeszteni. A pályázat megjelenési 
időpontjától a pályázat benyújtására 5 napnak kell rendelkezésre állnia. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, egyben felhatalmazza a pályázat nyertesével történő szerződés 
aláírására. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 


