
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. 
szám) „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú 
pályázatának benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak 
során megvalósuló fejlesztés pályázó által történő aktiválásához azzal a 
feltétellel, hogy a támogatási időszak lejárta után a pályázó által aktivált 
beruházás Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába kerül, valamint 
biztosítja, hogy a fejlesztendő ingatlan minimum a támogatott projekt 
fenntartási időszakának végéig, a használatba adási szerződés hatálya alatt a 
pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre 
rendelkezésre áll. 
 
Projekt megnevezése: Hajdúnánási Református Egyházi Óvoda 
épületenergetikai felújítása. 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánás, Iskola utca 10. szám 44 
hrsz. 
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 54.326.910,- Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: 54.326.910,- Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 46.177.873,- Ft. 
Saját erő összege: 8.149.037,- Ft. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2011. (IV. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat alapján megkötött használatba adási 
szerződés 8. pontja alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református 
Egyházközséggel a melléklet szerinti szerződést köt a 4080 Hajdúnánás, 
Iskola utca 10. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak elvégzéséről. 
 
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) értesítésére, valamint felhatalmazza az                 
1. melléklet szerinti „Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás” elnevezésű 
dokumentum aláírására. 
 
 
 



Felkéri továbbá a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 140/2011. 
(IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján megkötött Közoktatási 
Megállapodás, továbbá a 141/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi 
Határozat alapján létrejött használatba adási szerződés módosítására 
vonatkozó előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 15. 

folyamatos - közoktatási megállapodás és használatba adási 
szerződés módosítására vonatkozó előterjesztés 
készítésére 

 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

35/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. 
szám) „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú 
pályázatának benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak 
során megvalósuló fejlesztés pályázó által történő aktiválásához azzal a 
feltétellel, hogy a támogatási időszak lejártával a pályázó által aktivált 
beruházás Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonába kerül, valamint 
biztosítja, hogy a fejlesztendő ingatlan minimum a támogatott projekt 
fenntartási időszakának végéig, a használatba adási szerződés hatálya alatt a 
pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre 
rendelkezésre áll. 
 
Projekt megnevezése: Hajdúnánási Református Szociális Gondozási 
Központ épületenergetikai felújítása. 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánás, Polgári utca 12. szám 1131 
hrsz. 
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 41.076.781,- Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: 41.076.781,- Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege 24.646.069,- Ft. 
Saját erő összege 16.430.432,- Ft. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2011. (IV. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat alapján megkötött használatba adási 
szerződés 6. pontja alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református 
Egyházközséggel a melléklet szerinti szerződést köt a 4080 Hajdúnánás, 
Polgári utca 12. szám alatti ingatlan felújítási munkálatainak elvégzéséről. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat támogatásként biztosítja az előzetes 
költségek összegét. 1.733.550,- Ft értékben, melyet a Hajdúnánási 
Református Egyházközség a pályázat eredményessége esetén megtérít az 
önkormányzat számára. 
 



A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 1.733.550,- Ft 
előkészítési költséget az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 2.) értesítésére, valamint felhatalmazza a 2. 
melléklet szerinti „Tulajdonosi hozzájárulás és igazolás” elnevezésű 
dokumentum aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 142/2011. 
(IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a szociális 
szolgáltatások működtetésére megkötött Ellátási Szerződés, továbbá a 
146/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján létrejött 
használatba adási szerződés módosítására vonatkozó előterjesztés 
előkészítéséről gondoskodjon.  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 15. 
  folyamatos -  közoktatási megállapodás és használatba adási 

szerződés módosítására vonatkozó előterjesztés 
készítésére 

 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

36/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Járási 
Hivatal üzemeltetési költségeinek elszámolási szabályaira a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatallal (4024 Debrecen, Piac u. 54.) kötendő, a 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatti ingatlanra és a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 12-14. szám alatti ingatlanra vonatkozó üzemeltetési 
megállapodásokat a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező üzemeltetési 
megállapodások aláírására. 
 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. január 31.   
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

37/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
10. § és 21. §-aira – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(továbbiakban: Eütv.) 244/D. § (5) bekezdése alapján kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy 2013. április 30-át követően folytatja a járóbeteg-szakellátási 
feladatai ellátását.  
 
A képviselő-testület döntése a Hajdúnánáson eddigiekben működő járóbeteg-
szakellátási feladatok egészének a folytatására irányul. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Államtitkárságát a képviselő-testület döntéséről a 
jarobeteg13@emmi.gov.hu email címen, továbbá postai úton, az 1051 
Budapest, Arany János u. 6-8. számon értesítse.  
 
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 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

38/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján, a Gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 11. § (4) bekezdésének alkalmazásával elhatározza 
Nánás-Therm Beruházó és Energetikai Szolgáltató Kft. létrehozását. 
 
A társaság rövidített neve: Nánás-Therm Kft. 
 
A társaság székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám., tagjai: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám, 
képviseletre jogosult: Szólláth Tibor polgármester) és a MIKRONTECH Mérnöki 
Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Gyár u. 2. szám, képviseletre 
jogosult: Tanyi Bertalan ügyvezető). 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás-Therm Kft. 
törzstőkéjét, figyelemmel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
114. § (1) bekezdésében foglaltakra, pénzbeli hozzájárulásként 1.000.000,- Ft-ban 
határozza meg. 
 
A képviselő-testület a Kft. társasági szerződését a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 670.000,- Ft pénzbeli 
hozzájárulás összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft. társasági szerződésének 
aláírására, valamint felkéri az alapítással kapcsolatos feladatok végrehajtására.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 15. – az intézkedések megtételére 
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

39/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás-Therm Beruházó és 
Energetikai Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 
 

Név:      Rozgonyi Attila 
 Születési hely és idő:  Tiszalök, 1957. 12. 08. 

Anyja születési neve:  Torma Etelka 
 Lakcím:    2146 Mogyoród 

     Gödöllői út. 121 sz. 
 
alatti lakost választja meg 2013. január 31. napjától kezdődően határozatlan 
időtartamra.  
 
A Kft. ügyvezetője feladatát megbízási jogviszony keretében, javadalmazás nélkül 
látja el. 
 
Felkéri a polgármestert a megválasztott tisztségviselő értesítésére és felkéri a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
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 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

40/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás-Therm Beruházó és 
Energetikai Szolgáltató Kft. könyvvizsgálójának az  
 

EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék- és Könyvszakértő, Tanácsadó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot  

(4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz., Cg. 09-10-00033) 
 

választja meg 2013. január 31. napjától kezdődően 2017. május 31. napjáig tartó 
határozott időre.  
 
A javadalmazását 30.000,- Ft + ÁFA/hó mértékben állapítja meg a Képviselő-
testület. 
 
Felkéri a polgármestert a megválasztott könyvvizsgáló értesítésére és felkéri a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
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 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

41/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás-Therm Beruházó és 
Energetikai Szolgáltató Kft.. felügyelőbizottsága három tagjának: 
 

a) név: Tóth Imre 
 anyja születési neve: Kerékgyártó Juliánna 
 lakcím: 4080 Hajdúnánás, Báthory u. 48. szám 
 

b) név: Gélák Pál 
 anyja születési neve: Kormos Mária 
 lakcím: 4080 Hajdúnánás, Baross u. 1/E szám és 
 

c) név: Tanyi Bertalan 
 anyja születési neve: Tóth Irén 
 lakcím: 2045 Törökbálint, Otelló u. 43. szám 
 
 
alatti lakosokat választja meg 2013. január 31. napjától kezdődően 2018. január 31. 
napjáig tartó határozott időre.  
 
Felkéri a polgármestert a megválasztott tagok értesítésére és felkéri a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
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 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

42/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani az Európai Bizottság Európa a polgárokért program 1. alprogram 
Aktív polgárokat Európának 1. Testvérvárosi program 1.1 Testvérvárosok 
polgárainak találkozói pályázati programjára,~11.000 EUR összeg erejéig. 
 
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: 2013. január 31. 
 
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

43/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP–
2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra. 
 
Projekt megnevezése: “Hajdúnánás, Iskola u. 3-5-7. szám alatti meglévő iskola épület 
épületenergetikai fejlesztése” 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Bocskai István Általános Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás, Iskola 
utca 3-5-7. szám, 8 hrsz. alatti telephelye.  
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 142 477 490,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:                  
142 477 490,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 121 105 867,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 21 371 623,-Ft. 
 
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erő összegét, 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. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 
a költségvetésben elkülöníti. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidőre történő benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 11. 
 
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

44/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
című KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra. 
 
Projekt megnevezése: “Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti meglévő iskola épület 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Bocskai István Általános Iskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánás, Magyar 
utca 104. szám 3262 hrsz. alatti telephelye. 
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 204 104 077,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:              
204 104 077,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 173 488 465,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 30 615 612,-Ft. 
 
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erő összegét, 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. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 
a költségvetésben elkülöníti. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidőre történő benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. február 11. 
 
 
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 



     jegyző 
 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

45/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
című KEOP–2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra. 
 
Projekt megnevezése: “ Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévő óvoda épület 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám 
2906 hrsz. alatti ingatlan. 
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 79 715 137,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
79 715 137,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 67 757 866,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 11 957 271,-Ft. 
 
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erő összegét, 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. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 
a költségvetésben elkülöníti. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidőre történő benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 11. 
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     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én 
– csütörtökön – du. 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

46/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP–
2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra. 
 
Projekt megnevezése: “Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. épület 
épületenergetikai fejlesztése” 
A pályázat megvalósítási helyszíne: Városi Rendelőintézet 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
10. épület, 13/A/1 hrsz. alatti ingatlan.  
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 92 329 000,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:           
92 329 000,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 78 479 650,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 13 849 350,-Ft 
 
Az önkormányzat a pályázathoz szükséges saját erő összegét, 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. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét 
a költségvetésben elkülöníti. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatok határidőre történő benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 11. 
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     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 


