
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre 
önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri 
Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) épületén elhelyezendő 
székely zászlóra vonatkozó önálló indítványt a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 04.) 
Önkormányzati Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján - tárgyalásra és 
napirendre tűzésre nem találta alkalmasnak. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy Tóth Imre (4080 Hajdúnánás, Báthory u. 48. 
szám) önkormányzati képviselő értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 28. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
51/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (székhelye: 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6. szám) magasabb vezetői beosztás betöltésére, a melléklet szerint. 
 
A pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § (4) bekezdése alapján a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu), valamint a város honlapján és a Hajdúnánási 
Újságban közzé kell tenni. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívásnak a melléklet szerint történő közzétételéről 
gondoskodjon, valamint felkéri a polgármestert, hogy a pályázat(ok) elbírálására 
vonatkozó előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelősök: Szólláth Tibor polgármester és Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő:    2013. február 15. – a közzétételre 
 2013. március 31. – az előterjesztés elkészítésére 
 
 
 
 

 
 kmft. 

 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



Pályázati felhívás 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 
magasabb vezetıi(álláshely) 

beosztás ellátására 
 
 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı  
 
A vezetıi megbízás idıtartama: 
A magasabb vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. április 01-tıl 2018. március 31-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: 
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes 
mőködtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.  
 
Illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint. 
 
Pályázati feltételek: 
− felsıfokú szakirányú végzettség: egyetemi vagy fıiskolai szintő közgazdasági felsıoktatásban 

szerzett szakképzettség, 
− könyvviteli szolgáltatás végzésére való jogosultság államháztartási szakterületen, 
− legalább öt év gazdálkodási területen szerzett szakmai gyakorlat, 
− számítógépes felhasználói ismeret (Word-, Excel-, internet-használat), 
− vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
− magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 
− cselekvıképesség, 
− büntetlen elıélet és 
− nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot, 
- végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolatát, 
- az intézményvezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 

fejlesztési elképzeléssel, 
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 
 

 



A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázatot írásban, egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani postai úton, 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere, Szólláth Tibor nevére, az alábbi címre: 
 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám 
 

Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: gazdasági ellátó magasabb vezetı. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 15. (közigálláson történı közzétételtıl  
                                                                                             számított 30 nap) 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 28. 
 
Bıvebb felvilágosítás: az 52/382-010 telefonszámon kérhetı. 
 
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: 
− www. hajdunanas.hu - 2013. február 15. 
− Hajdúnánási Újság - 2013.február 21. 
 

 

Hajdúnánás, 2013. február 14. 

 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
52/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése értelmében - a 
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (székhelye: 4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6. szám) magasabb vezető beosztás betöltésére pályázók 
meghallgatására háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően 
szakértelemmel rendelkező véleményező bizottság felállítását határozza el, melynek 
tagjai: 

 
− Szólláth Tibor polgármester, 
− Dr. Kis Ágnes önkormányzati képviselő és 
− Sebő László a Hajdúnánási Holding Zrt. igazgatóságának elnöke. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a delegált tagok értesítéséről, 
felkéréséről és a vélemény beszerzéséről. 
 
Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. március 28. – bizottság eljárásának lefolytatása 
 

 
 
 

 
kmft. 

 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
53/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi START 

közmunkaprogramok megvalósításáról szóló beszámolót megismerte, azt 

elfogadja. 

 

Felelős: - 

Határidő: - 

 

 

kmft. 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

 

 
 
 
 

 
   



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
54/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján és a 
Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerinti döntéshozó – 
megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati azonosító 
szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái kivitelezőjének 
kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban közreműködő 
Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevők 
tettek érvényes ajánlatot, illetve – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt 
alkalmassági feltételekre – alkalmasak a szerződés teljesítésére: 

 
1. D-TRANSZ Kft. (Címe: 4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) 
2. DYNAMIC-ÚT Kft. (Címe: 3300 EGER, Kistályai út 18.) 
3. Nyír-Flop-Holding Kft. (Címe: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a) 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse. 
 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 18.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
55/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint 
döntéshozó – megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati 
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái 
kivitelezőjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban 
közreműködő Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi 
ajánlattevők ajánlata – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági 
feltételekre – érvénytelen: 

 
1. CENTERING-ALFA Kft. (Címe: 4025 Debrecen, Arany János u. 56. II/4. 
2. Magyar Bau Holding ZRt. (Címe: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.) 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse. 
 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 18.  

 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
56/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint 
döntéshozó, a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati 
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái 
kivitelezőjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon.   

 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. március 01.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

      



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
57/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint 
döntéshozó – megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati 
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái 
kivitelezőjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban 
közreműködő Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi 
ajánlattevő ajánlata az összességében legelőnyösebb ajánlat: 
 
D-TRANSZ Kft. (címe: 4030 Debrecen, Ozmán utca 9.) 
 
Erre való tekintettel a fenti ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyertesének. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint, hogy az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.  
 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 18.  - az ajánlattevő értesítése a döntésről 

 2013. március 01.  - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
58/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint 
döntéshozó – megismerve a „Belterületi utak fejlesztése Hajdúnánáson” (Pályázati 
azonosító szám: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022) tárgyú projekt építési munkái 
kivitelezőjének kiválasztására meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárásban 
közreműködő Bírálóbizottság értékelését, javaslatát – megállapítja, hogy az alábbi 
ajánlattevő ajánlata az összességében második legelőnyösebb ajánlat: 
 
Nyír-Flop-Holding Kft. (címe: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a). 
 
Erre való tekintettel a fenti ajánlattevőt hirdeti ki az eljárásban a második 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse. 
 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 18.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
59/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 534/2012. (XII. 06.) 
számú Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, hogy a képviselő-testület a 
bérleti díj összegét  
 
 2012. évre 232.000 Ft/hó + ÁFA, 
 2013. évre 245.200 Ft/hó + ÁFA 
 
 összegben határozza meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Kereskedelmi és Hitelbank 
Csoportszolgáltató Központ Kft.-t (1051 Budapest, Vigadó tér 1. szám) értesítse, 
valamint felhatalmazza a szerződés módosításának aláírására. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. március 1. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
60/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.  
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a 4080 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. „A” fszt. 2. ajtószám alatti 37 m2-es, 1 szobás, 
összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérlőkijelölési jogát 2013. 
február 15-től a Hajdúnánási Holding Zrt.-re (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
22. szám) ruházza át. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről, valamint a Hajdúnánási Holding Zrt. értesítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 25. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
61/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. sz. 
„D” lph. I/5. ajtószám alatti 53 m2-es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati 
tulajdonú lakásra határozatlan időre bérlőkijelölési jogot biztosít a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére. 

 
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. fszt. 2. ajtószám alatti  
57 m2-es, 1 szobás, komfortos rendőrségi szolgálati lakásra, illetve a 4080 
Hajdúnánás, Szeles tér 1. I/4. sz. alatti, 56 m2-es, 2 szobás, komfortos rendőrségi 
szolgálati lakásra vonatkozóan a bérlőkijelölési jogot megszünteti. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, 
illetve Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság vezetőjének értesítéséről 
gondoskodjon, illetve felhatalmazza a megállapodás aláírására. 

 
 

Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. február 28. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
62/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Dienes István és 
Dienes Istvánné (3780 Edelény, Rozsnyói út 15. szám alatti lakosok) kérelemét, az 
OTP, mint a Hajdúnánás Városi Tanács VB-nak a földről szóló 1987. évi I. törvény 
végrehajtásáról szóló 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet értelmében telkek 
értékesítésével megbízott szerve és a kérelmezők között 1990. október 17. napján 
létrejött adásvételi szerződés alapján, a hajdúnánási 5401/58. hrsz-ú, természetben a 
4080 Hajdúnánás, Virág u. 10. szám alatti ingatlanra a Hajdúnánás Városi Tanács 
VB javára bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez, mint jogutód nem járul hozzá. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Dienes István és Dienes Istvánné 3780 Edelény, 
Rozsnyói út 15. szám alatti lakosok értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlanra vonatkozóan tegyen 
vételi ajánlatot a tulajdonosok részére, az eredeti adásvételi szerződés megkötésekor 
érvényben lévő vételáron. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 28. 

    
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
63/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) 
Önkormányzati Rendelet 45. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát 
képező, 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. szám alatti 14 m2 alapterületű  
1. számú garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás 
útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra. 

 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott 
500,-Ft+ÁFA/m2/hó összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást – az első alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén 
– az önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó 
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására 15 napnak kell rendelkezésre 
állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. március 04., illetve folyamatos – a pályázat megjelentetése 

 2013. március 25., illetve folyamatos – a szerződés megkötése 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
64/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) 
Önkormányzati Rendelet 45. §-ban foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát 
képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 21 m2 alapterületű 4. számú 
garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján 
kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra. 

 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott 
500,-Ft+ÁFA/m2/hó összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást – az első alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén 
– az önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó 
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására 15 napnak kell rendelkezésre 
állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. március 04., illetve folyamatos – a pályázat megjelentetése 

 2013. március 25., illetve folyamatos – a szerződés megkötése 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 
 

      



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
65/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló 
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. 
fejezetének 1. pontja szerint a „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 3606/6 hrsz. alatti 

ingatlanon a városi sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási munkái” 
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint 
hozza meg: 

 
A.) 
1) Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (ajánlattevő székhelye: 4080 Hajdúnánás, 

Kossuth u. 22.) ajánlattevő ajánlata érvényes 
 

2) ELÁN-ÉP Kft. (ajánlattevő székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 4.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes 
 

3) MÉN-ÉP 2003 Kft. (ajánlattevő székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.) 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen 

 

B.)  
A „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 3600/6 hrsz. alatti ingatlanon a városi 
sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési 
eljárást eredményessé nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 18. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
66/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hajdúnánás, Irányi utca 3. szám 
3606/6 hrsz. alatti ingatlanon a városi sportcsarnok épület infrastruktúrájának felújítási 
munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak 
szerint hozza meg: 

 
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft.-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) nyilvánítja, mivel az említett 
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a 
jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást ajánlotta. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a 
kivitelezésre nyújtott támogatás 20.000.000,- Ft-os keretén belül van. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.  

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 18. - az ajánlattevők értesítése a döntésről 

 2013. március 01. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
67/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013. (I. 24.) 

számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 

Felelős:  - 
Határidő: - 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
68/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alább felsorolt önkormányzati 
fenntartású intézmények kapcsán, kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván 
előkészíteni, a pályázati forrás rendelkezésre állását követően benyújtani, a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében napelemes korszerűsítésre. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szükséges önerőt az 
intézményegységek tekintetében a táblázatban foglalt, - az előkészítésre 5.693.473,- Ft 
összeget 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, míg a szükséges (előkészítésen felüli) önerő 67.271.614,- Ft – összeg 
finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el. 

 

Intézmény Épületek 

Javasolt 
beépített 
teljesít-
mény 
(kWp) 

Pályázati 
főösszeg  

Nem 
elszámolható 

költség 

Szükséges 
önerő 

szállítói 
finanszírozás 

esetén 

Előkészítés 
költsége   

BOCSKAI 
ISTVÁN 
ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, 
GIMNÁZIUM,
ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZET-
OKTATÁSI 
INTÉZMÉNY 
ÉS EGYSÉGES 
PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOL-
GÁLAT  
KEOP- 2012-
4.10.0/A 

Iskola u. 3. 
(8 hrsz) 
 
Óvoda u. 2-
10. 
(4946 hrsz) 

44 49 871 440 1 483 675  8 964 391           750 506 

KŐRÖSI 
CSOMA 
SÁNDOR 
GIMNÁZIUM, 
SZAKKÖZÉP-
,SZAKKÉPZŐ 
ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM 
KEOP- 2012-
4.10.0/C 

Baross utca 
11. 
(5193 hrsz) 
 Bocskai u. 
29. 
(4913 hrsz) 

82   92 083 628    13 812 544       1 343 025 

VÁROSI 
SZAKORVOSI 
RENDELŐ-
INTÉZET ÉS 
ÁPOLÁSI 

Kossuth 
utca 10.  
(13 hrsz) 

48   56 638 000  1 684 981 10 180 681           750 506 



Intézmény Épületek 

Javasolt 
beépített 
teljesít-
mény 
(kWp) 

Pályázati 
főösszeg  

Nem 
elszámolható 

költség 

Szükséges 
önerő 

szállítói 
finanszírozás 

esetén 

Előkészítés 
költsége   

INTÉZET  
KEOP- 2012-
4.10.0/A 

HAJDÚNÁNÁS 
VÁROS 
ÖNKOR-
MÁNYZATA 
KEOP-2012-
4.10.0/C 

Köztársaság 
tér 1. (3502 
hrsz) 

16 

146 162 240 213   24 336 032       2 098 929 

Köztársaság 
tér 2-3. (ez 
a 
szomszédos 
társasház) 
(3503 hrsz) 

20 

Bocskai u. 
12-14. 
(3510 hrsz) 

28 

Irányi u. 3. 
(3600/6 
hrsz) 

28 

Perczel út 
12. 
(3056 hrsz) 
Nikodé-
musz u. 19. 
(3487 hrsz) 
 
Dorogi út 
24.  
(2906 hrsz)   

16 

Köztársaság 
tér 6. (4946 
hrsz) 

38 

Nonprofit kft 
KEOP-2012-
4.10.0/A 

Bocskai u. 
6. 
(3508 hrsz) 

49 55 510 240 1 651 430 9 977 966           750 506 

Összesen:   369 416 343 521 4 820 085     67 271 614   5 693 473  

 
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: kiírás szerint  

 

kmft. 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
69/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajdúnánási Óvodába (székhelye: 
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám) történő beíratkozás időpontját a 2013/2014. nevelési 
évre vonatkozóan a következők szerint határozza meg: 

 
2013. április 3-án (szerdán) 800 - 1800 óráig  
2013. április 4-én (csütörtökön) 800 - 1800 óráig  

 
Az óvodai jelentkezés helye: 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám. 

 
A képviselő-testület - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) 
bekezdése alapján - az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat 
benyújtásának határidejéről a melléklet szerinti hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos 
módon, 2013. február 28. napjáig. 

 
A képviselő-testület szükségesnek tartja a hirdetmény Hajdúnánási Újságban történő 
megjelentetését is. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjének értesítéséről 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a hirdetmény közzétételére. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 22. – értesítésre 

 2013. február 28. – hirdetmény közzétételére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



Melléklet 
 
 

HIRDETMÉNY 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves szülőket, hogy a 2013/2014. nevelési évre 
vonatkozóan a 3. életévüket betöltött gyermekek óvodai beíratásának időpontja: 2013. 
április 3 - 4-én (szerdán és csütörtökön) 800-1800 óráig lesz. 
 
Az óvodába felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthető. 
 
A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám  
 
A beíratáshoz szükséges:  

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma, 
• a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.  

 
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni! 
 
Az óvodavezető 2013. május 4-ig írásban értesíti a szülőt – jogszabályban meghatározott 
módon és formában – a felvételi eljárás eredményéről. 
 
Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 
számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést: 

a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá 
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre 

hivatkozással benyújtott kérelem 
tekintetében. 
 
 
 
 
 Szólláth Tibor 
 polgármester 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
70/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás település 
közigazgatási területén működő köznevelési intézményekben tanuló fiatalok fizikai 
és szellemi erőnlétét erősíteni hivatott harcművészeti forma oktatásának bevezetése 
érdekében, a 2013/2014. tanévtől elhatározza egy japán kendo mester megbízási 
jogviszony keretében történő alkalmazását. 
 
A képviselő-testület a kendo mester megbízási díjának összegét a magyar 
közalkalmazotti illetmények megállapítására vonatkozó hatályos jogszabályok 
szerinti mértékben kívánja meghatározni.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételéről, továbbá ismételt előterjesztés készítéséről 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 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
71/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális 
célú városrehabilitáció című és ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázati felhívásra a 
pályázat benyújtásához szükséges magasépítészeti pályázati tervek elkészítésére a 
REProjekt Építész Iroda Kft-vel (1139 Budapest, Röppentyű u. 73.), mélyépítészeti 
pályázati tervek elkészítésére a Hajdú-Via Kft-vel (4031 Debrecen, Balmazújvárosi 
út 10.) köt vállalkozási szerződést. 
 
A képviselő-testület a vállalkozói díj összegét, bruttó 1.333.500,- 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 szociális célú városrehabilitáció című és  
ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú pályázati felhívásra a pályázat benyújtásához 
szükséges tervek elkészíttetéséről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szerződés 
aláírására. 
 
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. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
72/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az 
Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóságának (1139 
Budapest, Teve u. 4-6. szám) kérelmét kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 
Hajdúnánáson felépítendő új kaptánysági épület felépítéséhez térítésmentesen 
ingatlant kíván biztosítani. 
 
A képviselő-testület a lehetséges ingatlanok ismeretében dönt az ingatlan 
térítésmentes biztosításáról. 
 
Felkéri a polgármestert az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági 
Főigazgatóságának (1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám) értesítésére, valamint 
ismételt előterjesztés készítésére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. február 28. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
73/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hajdúnánás város szolidaritást vállal a székelyföldi magyarokkal, akiknek 
megtiltották a székely zászló kitűzését a középületekre. Ennek kifejezéseként 
elrendeli a székely zászló kitűzését a Városháza épületére.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a zászló kitűzéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 1.           

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
74/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint 
az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 
követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Az önkormányzat saját bevételei (eFt) 

2013 2014 2015 2016 
Helyi adók 525 000 550 000 580 000 600 000 
Vagyonhasznosítás 66 865 67 000 67 000 67 000 
Vagyonértékesítés 40 000 40 000 40 000 40 000 
Bírság-, pótlék- és díjbevétel 20 000 25 000 27 000 27 000 
Összesen: 651 865 682 000 714 000 734 000 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (eFt) 

2013 2014 2015 2016 
Hitelek tőketörlesztése 24 664 26 815 29 091 25 930 
Összesen: 24 664 26 815 29 091 25 930 

 
     

Felelős: - 
Határidő: - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

   
   



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
75/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a versenyeken, pályázatokon 
sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi elismeréséről szóló Jutalmazási 
Szabályzat alapján a mellékletben meghatározottak szerint, a versenyeken és 
pályázatokon sikeresen szereplő  
− 62 tanuló egyéni jutalmazására  503.000 Ft-ot 
− 19 csapat jutalmazására 297.000 Ft-ot 
biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére. 
 
A képviselő-testület elhatározza, hogy a mellékletben megjelölt, oklevél 
elismerésben részesülő tanulók, csoportok részére az oklevél átadására intézményi 
keretek között - ünnepség keretében - kerüljön sor. 
 
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az 
elismerések városi ünnepség keretében történő átadására és az intézményvezetők 
értesítésére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 15. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
76/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben Tanulók 
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók jellemző 
adatait 2013. február hónaptól 2013. június hónapig az alábbi tanulókat támogatja a 
megnevezett összeggel: 

 
Ssz. Név Lakcím 

Hajdúnánás 
Támogatás havi 

összege (Ft) 
1.  Békési László Nyár u. 10. szám 4.000,- 
2.  Berényi Zita Magyar u. 40. szám 4.000,- 
3.  Bodnár Miklós Dózsa György u. 10. szám 4.000,- 
4.  Csuja Gábor Rákosi Viktor u. 13. szám 8.000,- 
5.  Daróczi Péter András Mátyás király u. 53. szám 4.000,- 
6.  Fejér László Attila u. 28. szám 6.000,- 
7.  Fejér Norbert Roland Munkások u. 58. 6.000,- 
8.  Göndör László Korponai u. 19. szám 6.000,- 
9.  Horváth Attila Munkácsy u. 45. szám 4.000,- 
10.  Jóna Irén Árpád u. 9/A 4.000,- 
11.  Kanda Tibor Bocskai u. 82. szám 6.000,- 
12.  Kéki Zsolt Táncsics Mihály u. 17. szám 6.000,- 
13.  Kiss Szabolcs Vasvári u. 28/a. 4.000,- 
14.  Kovács Attila Szatmár u. 27. szám 6.000,- 
15.  Kovács János Miklós Tizedes u. 7. szám 6.000,- 
16.  Kozák Edina Kasza u. 36. szám 6.000,- 
17.  Lónyai Kristóf Munkácsy u. 43. szám 6.000,- 
18.  Máró Norbert András Magyar u. 52. szám 6.000,- 
19.  Mészáros József Márk Reményi u. 6. szám 8.000,- 
20.  Nagy Sándor Hódos Imre u. 27. szám 6.000,- 
21.  Pálfi László Bocskai u. 34. II/5. szám 8.000,- 
22.  Papp Zoltán Fülöp Ady Endre krt. 19. fszt. 1. szám 6.000,- 
23.  Porkoláb Renáta Malom u. 19. szám 4.000,- 
24.  Potóczky László Áchim András u. 40. szám 8.000,- 
25.  Rucz Gergely Arany János u. 47. szám 4.000,- 
26.  Sárga Krisztián Roland Korponai u. 63. szám 6.000,- 
27.  Seres Richárd Ady Endre krt. 33. III/11. szám 4.000,- 
28.  Siró Norbert Daróczi Ambrus u. 1. szám 6.000,- 
29.  Vámos Márk Kabay János u. 52. szám 6.000,- 
30.  Vitányi Lajos Gergő Magyar u. 54. szám 6.000,- 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók 
értesítéséről gondoskodjon. 

  
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve 2013. március 10. - az értesítés megküldésére 

 
kmft. 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
77/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 
(székhely: 1027 Budapest, Szász Károly u. 1., képviselő: Dr. Halzl József elnök, 
bejegyző végzés száma: Fővárosi Bíróság Pk 60 112/1989., időpontja: 1989. május 
11., adószám: 19719029-1-41, statisztikai számjel: 19 719 029 292 653 200, 
számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, 1052 Budapest, 
Deák F. U. 7-9., számlaszáma: 11705008-20488172) kiemelkedően közhasznú 
egyesület számára 100.000,-Ft támogatást biztosít 10 fő részére a „Beiratkozási 
ösztöndíj program” támogatása érdekében. 
 
A képviselő-testület a 100.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2013. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri továbbá 
arra, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 15.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
78/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Római Katolikus 
Egyház (Újfehértó, Debreceni út 1. szám) részére 370.000,-Ft támogatást 
biztosít a Hajdúnánáson felállítandó helyi plébánia kialakításához, a helyi 
hitélet megszervezéséhez és működési feltételek megteremtéséhez.  
 
A képviselő-testület a 370.000,-Ft támogatást az önkormányzat 2013. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, felkéri 
továbbá arra, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 15. 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 11,50 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
79/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/15. alatti, 37 m2 -es, 1 szobás, 
komfortos lakást - 3 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
elsősorban Vadászi Krisztián Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. szám alatti, 

másodsorban Vadász Ágnes Hajdúnánás, Dobó István u. 21. szám alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. március 04. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 11,50 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
80/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
         

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Polgári u. 4. 2. ajtószám alatti, 47 m2-es,  
1 szobás, komfortnélküli lakást - 3 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
elsősorban Bagoly László Hajdúnánás, Gohér u. 11/a. szám alatti, 

másodsorban Menyhárt Lászlóné Hajdúnánás, Soós Gábor u. 19. szám alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. március 04. 
 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

      



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 11,50 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
81/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Csokonai u. 16. III/15. szám alatti, 54 m2,  
2 szobás, komfortos lakást - 3 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 

  
elsősorban Lakatosné Kiss Andrea Hajdúnánás, Achim András u.  
70. szám alatti, 

másodsorban Vadászi Kitti és Dancs Gergő Hajdúnánás, Magyar u.  
35. szám alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. március 04. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február  
14-én – csütörtökön – de. 11,50 órai kezdettel megtartott  zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
82/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Irányi u. 1. fszt/4. ajtószám alatti, 34 m2-es,  
1 szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel 
 
elsősorban Bencze Istvánné Hajdúnánás, Achim András u. 61. szám alatti, 

másodsorban Tar Gabriella Hajdúnánás, Achim András u. 70. szám alatti, 

 

pályázónak adja bérbe. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 04. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 


