
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

460/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” 
tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra ’Hajdúnánási 
“Bocskai általános iskola” esélyegyenlőség növelő fejlesztése intézmény 
átalakítással’ projektcímmel legfeljebb 520 millió Ft összköltségvetésű 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
A képviselő-testület a legfeljebb 520 millió Ft összköltségvetésből a projekt 
keretében nem elszámolható költséget, azaz maximum 10 millió 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 pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 
nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 

 

 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

461/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” 
tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra pályázat 
előkészítésével, pályázatírással Next Broker Consulting Kft-t                         
(4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy u. 83/2.) bízza meg. 
 
A képviselő-testület a bruttó 1.238.250,- 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 Next Broker Consulting Kft. (4225 Debrecen, 
Nagyszentgyörgy u. 83/2.) értesítéséről, valamint a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” tárgyú,                   
ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra pályázat előkészítéséről, 
pályázatírásról gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a megbízási szerződés 
aláírására. 
 

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

 

 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

462/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási intézmények fejlesztése” 
tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati felhívásra a Hajdúnánás, 
Polgári u. 71. szám alatti, 1510. hrsz-ú általános iskola - tervezési program  
szerinti - bővítésére, akadálymentesítésére vonatkozó építési engedélyezési 
dokumentáció és azzal együtt a meglévő konyha és könyvtár épületekre 
vonatkozó bontási dokumentáció elkészítésével a REProjekt Kft-t                 
(1139 Budapest, Röppentyű u. 73/b.) bízza meg. 
 
A képviselő-testület a bruttó 2.857.500,- 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 REProjekt Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 
73/b.) értesítéséről, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt 
„Oktatási intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú 
pályázati felhívásra a Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám alatti, 1510. hrsz-ú 
általános iskola - tervezési program  szerinti - bővítésére, 
akadálymentesítésére vonatkozó építési engedélyezési dokumentáció és azzal 
együtt a meglévő konyha és könyvtár épületekre vonatkozó bontási 
dokumentáció elkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 
tervezési szerződés aláírására. 
 

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

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 



     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

463/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Oktatási 
intézmények fejlesztése” tárgyú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázati 
felhívásra ’Hajdúnánási “Bocskai általános iskola” esélyegyenlőség növelő 
fejlesztése intézmény átalakítással’ projektcímmel legfeljebb 520 millió Ft 
összköltségvetésű pályázat elnyerése estén a 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 
104. szám alatti, 3262. hrsz-ú intézményegységben 4 osztályos általános 
iskolát fog működtetni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges további előterjesztések képviselő-
testület elé terjesztéséről gondoskodjon. 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

464/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
alapján - úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal 156/2012. (X. 5.) számú közlemény 1. célterületére az önkormányzat 
tulajdonát képező, Kendereskert elnevezésű, 0870. hrsz-ú ingatlanon a 
rendszeres látogathatóság biztosításának érdekében a meglévő istálló, illetve 
lakóház épületének külső- és belsőfelújítására, illetve az épületek 
környezetének rendezésére, mely magában foglalja a terület parkosítását, 
kerítéssel való körbevételét, valamint parkoló kialakítását. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása 
kapcsán a legfeljebb 25.400.000,- Ft, mint összköltségvetésből a 27 %-os 
ÁFA összegét, mint szükséges önerőt, azaz legfeljebb 5.400.000,- Ft 
keretösszeget 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 pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
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     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

465/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
alapján - úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal 156/2012. (X. 5.) számú közlemény 4. célterületére az önkormányzat 
tulajdonát képező, az Újházhelyen található, szántó elnevezésű,            
0121/9. hrsz-ú ingatlanon kültéri, közcélú feladatokat ellátó játszótér 
kialakítására, és az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésre, valamint őshonos 
fás szárú növények beszerzésére és telepítésére. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása 
kapcsán a legfeljebb 6.350.000,- Ft, mint összköltségvetésből a 27 %-os ÁFA 
összegét, mint szükséges önerőt, azaz legfeljebb 1.350.000,- Ft keretösszeget 
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 pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 



     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

466/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Művészetek Kollégiuma 
által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra az önkormányzat tulajdonát 
képező, művelődési központ és iskola elnevezésű, Hajdúnánás, 4946. hrsz-ú 
ingatlanon egy ’56-os emlékmű felállítására pályázatot kíván benyújtani. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása 
kapcsán a legfeljebb 7.142.857,- Ft, mint összköltségvetés 30 %-át, mint 
szükséges önerőt, azaz legfeljebb 2.142.857,- Ft keretösszeget az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről, a költségvetésben való 
tervezésről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 15.  - a pályázat benyújtására 
 2013. február 15.  - a költségvetésben való tervezésre  
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

467/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által meghirdetett „Téli 
sportpályák funkció- és kihasználtság bővítő fejlesztésének támogatása, annak 
érdekében, hogy a gyermek- és a fiatal korosztály körében a téli sportok 
gyakorlásának lehetősége növekedjen” tárgyú, IFJ-GY-12-E kódú pályázati 
felhívásra az önkormányzat tulajdonát képező, Hősök Ligete elnevezésű, 
3109/10. hrsz-ú ingatlanon szánkópálya kialakítására, és az ehhez kapcsolódó 
eszközbeszerzésre pályázatot kíván benyújtani. 
 
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 
2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről, a költségvetésben való 
tervezésről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 12.  - a pályázat benyújtására 
 2013. február 15.  - a költségvetésben való tervezésre  
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

468/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EU Önerő Alap 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 
alapján támogatási igény benyújtását határozza el a „Bocskai István Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat intézményének épületenergetikai felújítása” című 
KEOP-4.9.0/11-2011-0192 azonosító számú pályázat útján megvalósuló 
fejlesztés önerejének támogatására. 
 
A képviselő-testület az EU Önerő Alapból 1.434.462,- Ft összegű vissza nem 
térítendő önerő-támogatás igénylését határozza el. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos  
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

469/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hajdúnánás város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítéséhez, és a 
szociális célú városrehabilitáció című, ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázat 
előkészítése kapcsán a szükséges költségekhez bruttó 825.500,- Ft 
keretösszeget biztosít. 
 
A képviselő-testület a forrást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi                
LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati 
tulajdonú lakások értékesítéséből képződött, elkülönített számlán kezelt 
bevételek terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a 
nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

12-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

470/2012. (XI. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
2013. évben az önkormányzat által indítandó Startmunka minta- és 
munkaprogramok feltételeinek biztosítása érdekében zártkerti ingatlanokat 
vásárol. 
 
A képviselő-testület az ingatlanvásárláshoz 1.000.000,- Ft keretösszeget 
biztosít az önkormányzat 2012. évi Startmunka program bevételeinek terhére. 
 
Felkéri a polgármestert az adásvételi szerződések megkötésére és felkéri, 
hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 


