
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március             

22-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

112/2013. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 84/2013. (II. 21.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal elfogadott, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitánysággal (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) kötendő, hajdúnánási 
3261/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződést a jelen határozat melléklete 
szerinti módosított tartalommal elfogadja. 
 
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 
felhatalmazza az ajándékozási szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 31. 
 

 
 

kmft. 
 
 

                    Dr. Kiss Imre 

                     jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március             

22-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

113/2013. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) technikai, műszaki eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására vonatkozó lehetőséget megismerve úgy határoz, hogy 
támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságához a 
helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: NKÖM rendelet) 9. § (1) bekezdése 
alapján a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) 
technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. 
 

A képviselő-testület a megjelölt feladaton belül: 
− digitális hangkeverő pult, digitális stage boksz, digitális csoport kábel   
− színházi reflektorok (PC, Fresnel, PAR 64) 16 db                                        
− LED-es bar színező lámpák 2 db  
− dimmer pack (fényszabályozó berendezés) 12 csatornás + csoport kábel  
− fejgép 1 db  
− aluhíd-tartószerkezet 9 m  
− robot lámpa 2 db   
− végerősítő 2 db   
− mikrofon dobhoz 1 db  
− SM 58 mikrofon 3 db   
− CD lejátszó 1 db   
− külső hangkártya számítógéphez   
− Hazer – füstgép 1 db   
− kábelek (mikrofon, hálózati) 15 db x 15 m-es  
− Audix mikroport rendszerhez kiegészítők: 

- 2 db nyeles mikrofon   
- szállító konténer 3 db  
beszerzésével kívánja az eszközállományt és berendezési tárgyakat gyarapítani. 
 
A képviselő-testület a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapításához az önerőt az önkormányzat 
költségvetésének általános tartaléka terhére 2.500.000,- forint összegben biztosítja. 
 
A képviselő-testület biztosítja, hogy a támogatást az NKÖM rendeletben előírt célra 
használják fel, és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a központi támogatáshoz, az 
önrésszel együtt - a támogatási összegnek az önkormányzat számlájára történő 
megérkezésétől számított - nyolc banki napon belül hozzáférhet. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 25. 

kmft. 
                    Dr. Kiss Imre 

                     jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március             

22-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

114/2013. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 113/2013. 
(III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozatára, támogatási megállapodás 
megkötését határozza el a Hajdúnánási Holding Zrt-vel (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22. szám), amelynek keretében a Zrt. 2.500.000,- Ft összegű 
támogatást nyújt az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó a szükséges 
intézkedések megtételére és felhatalmazza a támogatási megállapodás 
megkötésére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. március 25. 
 

 
 

kmft. 
 
 

                    Dr. Kiss Imre 

                     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március             

22-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

115/2013. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Jogi Ügyrendi és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a                   
VIII. Hajdúnánási Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor költségeinek 
finanszírozása céljából legfeljebb 100.000,- Ft támogatási összeg erejéig 
pályázatot kíván benyújtani. 
 
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. március 22. - a pályázat benyújtására 
 
 

 
 

kmft. 
 
 

                    Dr. Kiss Imre 

                     jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március             

22-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

116/2013. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Művészetek Kollégiuma 
által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra a VIII. Hajdúnánási Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor költségeinek finanszírozása céljából legfeljebb 
1.000.000,- Ft támogatási összeg erejéig pályázatot kíván benyújtani. 
 
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. március 29. - a pályázat benyújtására 
 

 
 

kmft. 
 
 

                    Dr. Kiss Imre 

                     jegyző 
 


