
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  

9-én – kedden – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

158/2013. (IV. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  117/2013. (III. 28.) 
számú Határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
A képviselő-testület kéri, hogy a Hajdúnánás-Hajdúdorog Beruházó 
Viziközmű Társulat által a Raiffeisen Bank Rt-től felvett hitellel kapcsolatos 
dokumentáció is - különös tekintettel a bankkal szemben fennálló 
kötelezettségekre, valamint a hitel törlesztésére vonatkozóan - képezze a 
tájékoztató részét.  

 
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánás-Hajdúdorog Beruházó Viziközmű 
Társulat Elszámoló Bizottságának elnökének értesítésére.  
 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. április 20. - értesítésre 
 

 

 
kmft. 

 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  

9-én – kedden – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

159/2013. (IV. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel az 
önkormányzat és a Raiffeisen Bank Zrt. között 2005. június 27-én létrejött 
Óvadéki megállapodás 1. számú módosításra - úgy határoz, hogy az 2013. év 
áprilisi rendes ülésén módosítani kívánja az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletet azzal, hogy 
betervez a Hajdúnánás-Hajdúdorog Csatornamű Beruházó Víziközmű 
Társulat számára 72.866 eFt támogatást, melynek forrása Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklete 
szerinti működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás megállapodás 
szerinti átutalásáról és az előterjesztés képviselő-testület részére történő 
beterjesztéséről. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. április 12. és 2013. szeptember 30. - az átutalásra 
 2013. április 25. - az előterjesztésre 

 

 
kmft. 

 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  

9-én – kedden – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

160/2013. (IV. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat „NÁNÁSI PORTÉKA” védjegyre vonatkozó 
védjegyszabályzatát a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szabályzat elfogadásáról az érintetteket 
tájékoztassa és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. április 15., folyamatos 

 

 
kmft. 

 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  

9-én – kedden – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

161/2013. (IV. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hajdúnánási 

városközpont főtéri és lakótelepi rehabilitációja” című ÉAOP-5.1.1./A-12 kódszámú 
pályázathoz kapcsolódó Szociális Célú Városrehabilitációs Akcióterületi Tervét és azt  a 
melléklet szerint elfogadja. 

 
 
Felelős:   - 
Határidő: - 

 

 
kmft. 

 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  

9-én – kedden – du. 17,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

162/2013. (IV. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdúnánás 
Funkcióbővítő Akcióterületi Tervét és azt  a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a „Hajdúnánási Gyógyfürdő környezetének funkcióbővítő 

fejlesztése” című ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázat hiánypótlásának határidőre történő 
benyújtásáról, és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, továbbá 
felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. április 09. - a pályázati hiánypótlás benyújtására 

 

 

 

 
kmft. 

 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 

 


