
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december     
28-án – pénteken – de. 10,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í  v ü l  i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

568/2012. (XII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 9. § (3) bekezdésében 
foglaltak végrehajtására a Hajdúnánás és Hajdúdorog városok közös 
tulajdonában lévő szennyvíztisztító telep és a két várost összekötő 
szennyvízvezeték közös tulajdonára tekintettel háromoldalú megállapodás 
megkötését kezdeményezi a víziközmű üzemeltetésére Hajdúdorog Város 
Önkormányzatával és a 2013. január 01. napjától hatályba lépő üzemeltetési 
szerződés kötelezettjeként a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű 
Zrt-vel. 

 
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fent 

nevezett háromoldalú megállapodás részleteinek kidolgozására 4 tagú 
munkacsoport állít fel, melynek tagjai: 

 
- Szólláth Tibor polgármester, 
- Dr. Juhász Endre alpolgármester, 
- Dr. Kis Ágnes a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, 
- Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző. 

 
A képviselő-testület felhívja a felek figyelmét, hogy a megállapodás részleteinek 
kidolgozása során legyenek tekintettel a megkötött üzemeltetési szerződések és a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek 
maradéktalan betartására. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről, az érintettek értesítéséről és az elkészült megállapodás-tervezetnek 
képviselő-testület elé terjesztéséről gondoskodjon. 
  
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos  - szükséges intézkedések megtételére 
 2013. január 15.  - érintettek értesítésére 
 2013. május 31.  - előterjesztés készítésére 
  

 
kmft. 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december     
28-án – pénteken – de. 10,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í  v ü l  i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

569/2012. (XII. 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. szám) 
részére a Városi Gyógyfürdő területén kereskedelmi szálláshelyként üzemelő 
Vendégház felújítási munkálatainak elvégzéséhez 20.000.000,- Ft összegben 
felhalmozási célú pénzeszközt ad át az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról szóló 
megállapodást a Kft. ügyvezetőjével kösse meg és gondoskodjon a fenti összeg 
átutalásáról, valamint az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.     
(II. 15.) Önkormányzati Rendeletnek a határozatban foglaltaknak megfelelő 
módosítását terjessze a képviselő-testület elé 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 31. -  a megállapodás megkötésére és az átutalásra 
 2013. január 30.  -  a rendeletmódosításra 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december     
28-án – pénteken – de. 10,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

570/2012. (XII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére egy darab személygépkocsi 
beszerzését határozza el, bruttó 5.000.000,-Ft keretösszegben. 
 
A képviselő-testület a gépkocsi vételárát, bruttó 5.000.000,- Ft keretösszeget az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjanak. 
 
 
Felelősök: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2012. december 31. 
 
 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december     
28-án – pénteken – de. 10,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

571/2012. (XII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás-
Tedej, Fő u. 9. sz.) kérelmének teljesítésére vonatkozó előterjesztést, mely a 
településrendezési szerződésben foglalt vállalások teljesítésére és annak pénzügyi 
fedezetének biztosítására vonatkozik és az alábbi döntést hozza: 
 
Nem támogatja Tedej Zrt. kérelmét a településrendezési szerződés 13. pont utolsó 
bekezdésében foglalt átminősítési kötelezettség teljesítése alóli mentesítés 
elfogadására vonatkozóan, de hozzájárul a településrendezési szerződésben 
meghatározott, a társaságot terhelő kötelezettség teljesítési határidejének 2013. 
december 31–ig történő meghosszabbításához az alábbi feltételekkel: 
 

- fizetési bankgarancia lejárati határidejét 2013. december 31-ig szükséges 
meghosszabbítani,  

- amennyiben a kötelezettség teljesítésének fenti biztosítékai 2012. december 
28. 13.00 óráig nem állnak rendelkezésre, a fizetési bankgarancia lehívásáról 
gondoskodni szükséges, azzal a kikötéssel, hogy 5 banki napon belüli 
teljesítés esetén a lehívás kerüljön visszavonásra. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket (a költségviselőt, illetve az ingatlanon 
beruházni szándékozót) tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, illetve a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal - a bankgarancia lehívására 

 2013. december 31. -  szerződéses kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzése 

 
 

 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 


