
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

471/2012. (XI. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2012. (III. 29.) 
számú Képviselő-testületi Határozat első bekezdését az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
107. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a „Hajdúnánási 
Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával” 
projektcímmel előkészített, 145.689.897,-Ft projektköltségű, melyből a 
pályázatban 126.315.789,- Ft elszámolható költségű pályázatot nyújt be az 
Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-4.1.1/A-11 kódszámú 
pályázati kiírásra a 3262. hrsz-ú, Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám alatti 
óvodai egység átalakítás, fejlesztésére vonatkozóan. 
 
A 151/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat egyéb 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati hiánypótlás határidőre történő 
benyújtásáról, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, 
továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 22.  - a pályázati hiánypótlás benyújtására 
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

472/2012. (XI. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánás Polgári úti iparterületen az önkormányzat tulajdonában lévő 
762/1 hrsz-ú út 60 m-es hiányzó szakaszának és útcsatlakozásának 
aszfaltburkolattal történő kiépítését el kívánja készíttetni az ipari területen 
működő Nikecell Hőszigetelőanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.                       
(8184 Fűzfőgyártelep 1485/4 hrsz.) és a Lajkó-Investment Kft.                        
(3530 Miskolc, Szemere u. 4.) támogatásával. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység 
elvégeztetéséről, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, 
továbbá felhatalmazza a vállalkozásokkal történő megállapodások 
megkötésére és aláírására. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november           

21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

473/2012. (XI. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő Hajdúnánás 762/1 hrsz-ú út 60 m-es hiányzó 
szakaszának és útcsatlakozásának aszfaltburkolattal történő kiépítésével 
MÉN-ÉP 2003 Kft-t bízza meg. 
 
A képviselő-testület a bruttó 1.400.000,- Ft keretösszeget a 2012. évi 
költségvetés 421100 Út, autópálya építése szakfeladat terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a MÉN-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi utca 
19/a.) értesítéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 

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

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 


