
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  

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

163/2013. (IV. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2012. (IV. 26.) számú 
Képviselő-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, 
„Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés 
biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és 
Görbeházán” című pályázat megvalósításához a saját forrás vállalását az alábbiak szerint 
kívánja biztosítani: 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltsége Hajdúdorog, 
Hajdúnánás, Polgár és Görbeháza településekre vonatkozóan 338.318.694 Ft, melynek a 
forrásösszetételét az együttműködő települési önkormányzatok az alábbiak szerint 
kívánják biztosítani: 

− támogatás (95 %):  321.402.759 Ft 
− saját forrás (5 %):   16.915.935 Ft 

 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltségéből a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatot 127.385.397 Ft terheli.  
 
A képviselő-testület a fejlesztés teljes összköltségéből ráeső költségek fedezetét az alábbi 
forrásokból kívánja biztosítani: 

− támogatás (95 %): 121.016.127 Ft 
− saját forrás  (5 %):      6.369.270 Ft 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fent felsorolt pályázati önerőt                 
6.369.270 Ft összeggel, az önkormányzat éves költségvetéseiben, 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 bevételekből biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város 
Önkormányzatának polgármesterét értesítse, valamint a megvalósításhoz szükséges 
forrásoknak az önkormányzati költségvetésbe való betervezéséről gondoskodjon.  
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. április 25.  

 
kmft. 

     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április  

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

164/2013. (IV. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” 
tárgyú felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának 
növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” elnevezésű pályázat 
konzorcium keretében történő megvalósításához a mellékelt „Konzorciumi 
együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a „Konzorciumi együttműködési megállapodás” 
aláírására, és felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város 
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. április 25.  

 

 

 
kmft. 

 
 

     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 


