
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat részére megküldött, HBB/12/00157-66/2013. 
ügyiratszámú levéllel kapcsolatban kinyilvánítja azon véleményét, miszerint 
egyetért azzal, hogy a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 10-
12. szám) felvételi körzete Hajdúnánás város közigazgatási területében legyen 
megállapítva. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztályának (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) értesítéséről gondoskodjon. 
  
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 22. 
 
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

84/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő hajdúnánási 3261 hrsz-ú, 7033 m2 területű 
„kivett sporttelep” megnevezésű ingatlanból az Orosz Miklós földmérő által 
elkészített, 11/2013 munkaszámú változási vázrajz szerint kialakítandó                  
3261/2 hrsz-ú, 2500 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan - Hajdúnánás település 
közbiztonságának biztosításában való közreműködés céljából - a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitánysággal (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) a 
melléklet szerinti ajándékozási szerződést köt. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 2. § (2) bekezdése és 28. § (5) bekezdése alapján az ingatlan 
tulajdonjogának megszerzése a Magyar Állam javára történik, amelynek 
képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az Ingatlanra vonatkozóan 
Ajándékozottal nem visszterhes vagyonkezelési szerződést köt. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági 
Főigazgatósága (1139 Budapest, Teve u. 4-6. szám) és a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) értesítéséről 
gondoskodjon, valamint a 3261 hrsz-ú ingatlan megosztása és annak ingatlan-
nyilvántartási átvezetése után felhatalmazza az ajándékozási szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. február 28.  – értesítésre 
 2013. március 31. – szerződés aláírására 
 
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

85/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 
miszerint Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása 
érdekében - amennyiben lehetőség van rá - kezdeményezni kívánja a Hajdúnánási 
Rendőrkapitányság elhelyezésére szolgáló, természetben a Hajdúnánás, Bocskai u. 
26-28. szám alatt található ingatlan Hajdúnánás Városi Önkormányzat térítésmentes 
tulajdonába kerülését. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan térítésmentes tulajdonba kerülésére 
vonatkozóan az Országos Rendőr-főkapitánysággal (1139 Budapest, Teve u.               
4-6. szám) tárgyalásokat folytasson, valamint felkéri arra, hogy a tárgyalások 
eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa. 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. december 31. 
 
 
 
      

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

86/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013. (II. 14.) 
számú Képviselő-testületi Határozatának megfelelően pályázatot nyújtott be a 
„Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos 
energia, valamint biometán termelés” című  KEOP–2012-4.10.0/C 
kódszámú pályázatra az alábbiak szerint. 
 
Projekt megnevezése: „Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” 
 
A pályázat megvalósítási helyszínei:  
 

− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. HRSZ 3503., 
− 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. HRSZ 3056., 
− 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. HRSZ 3510., 
− 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. HRSZ 2906., 
− 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. HRSZ 3600/6., 
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. HRSZ 3502., 
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. HRSZ 4946., 
− 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 19. HRSZ 3487. alatti ingatlanok. 

 
A pályázati projekt a fent megjelölt nyolc helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 162 240 213,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 
költsége: 162 240 213,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 137 904 181,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 24 336 032,-Ft. 
 
Javasolt beépített teljesítmény összesen: 146 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 2 098 929 Ft 
 

Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (2 098 929 Ft-ot) 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, míg az – előkészítésen 



felüli – a pályázathoz szükséges 24 336 032 Ft saját erő összegének 
finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el. 
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 szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
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             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

87/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú 
Képviselő-testületi Határozatának megfelelően pályázatot nyújtott be a „Megújuló 
energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán 
termelés” című  KEOP–2012-4.10.0/C kódszámú pályázatra az alábbiak szerint. 
 
Projekt megnevezése: „Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző 
Iskola és Kollégium energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” 
A pályázat megvalósítási helyszínei:  

− 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. HRSZ 5193., 
− 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.. HRSZ 4913. alatti ingatlanok. 

A pályázati projekt a fent megjelölt két helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 92 083 628,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
92 083 628,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 78 271 084,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 13 812 544,-Ft. 
 
Javasolt beépített teljesítmény összesen: 82 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 1 343 025 Ft 
 
Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (1 343 025 Ft-ot) 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, míg az – előkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 13 812 544 Ft saját erő 
összegének finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza el. 
 
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 szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, 
továbbá felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
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             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

88/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú 
Képviselő-testületi Határozatának megfelelően pályázatot kíván benyújtani a „helyi hő és 
villamos-energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP–2012-
4.10.0/A kódszámú pályázatra az alábbiak szerint. 
 
Projekt megnevezése: „Hajdúnánás, Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat energiaellátásának 
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” 
A pályázat megvalósítási helyszínei:  

−  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. HRSZ 8., 
− 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. HRSZ 4946. alatti ingatlanok. 

A pályázati projekt a fent megjelölt két helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 51 355 115,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
49 871 440,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 42 390 724,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 7 480 716,-Ft. 
 
Javasolt beépített teljesítmény: 44 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 750.506 Ft 
 
Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (750 506 Ft-ot) 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, míg az – 
előkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 8 964 391 Ft saját erő összegének 
(támogatáshoz kapcsolódó önerő 7 480 716 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható 
költség 1 483 675 Ft) finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza 
el. 
 

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 25. 
      

kmft. 



 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

89/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú 
Képviselő-testületi Határozatának megfelelően pályázatot kíván benyújtani a „helyi hő és 
villamos-energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP–2012-
4.10.0/A kódszámú pályázatra az alábbiak szerint. 
 
Projekt megnevezése: „Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
energiaellátásának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” 
A pályázat megvalósítási helyszíne: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. HRSZ 3508. alatti 
ingatlan. 
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 57 161 670,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
55 510 240,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 47 183 704,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 8 326 536,-Ft. 
 
Javasolt beépített teljesítmény: 49 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 750.506 Ft 
 
Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (750 506 Ft-ot) 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, míg az – 
előkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 9 977 966 Ft saját erő összegének 
(támogatáshoz kapcsolódó önerő 8 326 536 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható 
költség 1 651 430 Ft) finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza 
el. 
 
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 25. 
 
      

kmft. 



 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

90/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2013. (II. 14.) számú 
Képviselő-testületi Határozatának megfelelően – a javasolt beépített teljesítmény 
módosítása mellett – pályázatot kíván benyújtani a „helyi hő és villamos-energia igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP–2012-4.10.0/A kódszámú 
pályázatra az alábbiak szerint. 
 
Projekt megnevezése: „Hajdúnánás, Városi Rendelőintézet energiaellátásának 
fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” 
A pályázat megvalósítási helyszíne: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. HRSZ 13. alatti 
ingatlan. 
A pályázati projekt a fent megjelölt egy helyszínen valósul meg. 
A tervezett beruházás tervezett beruházási költsége: 58 322 981,-Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
56 638 000,-Ft.  
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 48 142 300,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 8 495 700,-Ft. 
 
Javasolt beépített teljesítmény: 50 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 750.506 Ft 
 
Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (750 506 Ft-ot) 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, míg az – 
előkészítésen felüli – a pályázathoz szükséges 10 180 681 Ft saját erő összegének 
(támogatáshoz kapcsolódó önerő 8 495 700 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható 
költség 1 684 981 Ft) finanszírozására hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételét határozza 
el. 
 
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 25. 

      
kmft. 



 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február             
21-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

91/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi orvosi 
eszközöket kívánja beszerezni, melyeket a Városi Szakorvosi 
Rendelőintézetben kíván használni: 
 

 Megnevezés Bruttó érték 
 kétdetektoros röntgendigitalizáló 37.160 eFt 
 kardiológiai szakrendelés eszközei 15.545 eFt 
 (terheléses EKG rendszer, ultrahang készülék, holter)   
 Összesen: 52.705 eFt 
 

 

A képviselő-testület elhatározza, hogy a fenti eszközök beszerzésének 
finanszírozására 2.636 eFt önerő mellett 50.069 eFt felhalmozási hitelt kíván 
felvenni a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 
Program 1.6-7. egészségügyi alapellátás és egészségügyi alapellátást 
meghaladó egészségügyi szakellátás intézményi- és eszközfejlesztése 
fejlesztési célja szerinti hitel keretében, a legjobb ajánlatott adó hitelintézettől 
az alábbiak szerinti feltételekkel: 
 

• a hitel futamideje: 10 év; 
• türelmi idő: 2 év; 
• rendelkezésre tartási idő: 1 év; 
• a hitel fedezete: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

84. § (4) bekezdése alapján figyelembe vehető bevételek 
engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig, 
valamint ingatlanfedezet; 

• kamaton kívül más díj nem számítható fel; 
• bírálati szempont: a kamat mértéke. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak 
megfizetésére és ezen kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves 
költségvetésekbe betervezi. Ingatlanfedezet nyújtásáról a finanszírozó 
hitelintézettel folytatott tárgyalás alapján külön döntést hoz. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 



4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletben tervezett 2.018 eFt felett 
szükséges 618 eFt önerőt a 2013. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka 
terhére biztosítja.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 
353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései alapján nyújtson be 
kérelmet az adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány részéről történő 
előzetes hozzájárulása iránt. A hozzájárulás megadását követően 
felhatalmazza a hitelszerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
alapján gondoskodjon az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 15.   - a rendeletmódosításra és az előzetes 

hozzájárulás megkérésére 
 2013. április 15.  - a hitelszerződés aláírására 
      
 
 

kmft. 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

 


