
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február     
25-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í  v ü l  i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

92/2013. (II. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2013. (II. 21.) 
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     
25-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í  v ü l  i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

93/2013. (II. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 89/2013. (II. 21.) 
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     
25-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í  v ü l  i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

94/2013. (II. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2013. (II. 21.) 
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 25-én         
– hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  r e  n d k í  v  ü l  i    üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

95/2013. (II. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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: 50 438 268,- Ft. 
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
48 981 081,- Ft.  
 

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 41 633 919,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 7 347 162,- Ft. 
Javasolt beépített teljesítmény: 44 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 876 300,- Ft. 

 

Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (876 300 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 8 804 349 Ft saját erő összegének 
(támogatáshoz kapcsolódó önerő 7 347 162 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható 
költség 1 457 187 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     25-én – 
hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  r  e  n d k í  v  ü l  i    üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

96/2013. (II. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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: 56 244 822,- Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
54 619 881,- Ft.  
 

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 46 426 899,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 8 192 982,- Ft. 
Javasolt beépített teljesítmény: 49 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 933 450,- Ft. 
 
Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (933 450 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 9 817 923 Ft saját erő összegének 
(támogatáshoz kapcsolódó önerő 8 192 982 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható 
költség 1 624 941 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     
25-én – hétfőn – de. 7,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í  v ü l  i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

97/2013. (II. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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: 55 479 770,- Ft.  
A tervezett beruházásnak támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:             
53 876 931,- Ft.  

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 45 795 391,- Ft. 
Önkormányzati saját erő összege: 8 081 540,- Ft. 
Javasolt beépített teljesítmény: 50 kWp 
Az előkészítés tervezett költsége: 952 500,- Ft. 
 

Az önkormányzat az előkészítés tervezett költségét (952 500 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 9 684 379 Ft saját erő összegének 
(támogatáshoz kapcsolódó önerő 8 081 540 Ft, és a pályázat keretében nem elszámolható 
költség 1 602 839 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 


