
K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

263/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. 
pontjában biztosított felhatalmazás alapján, a Hajdúnánási Óvoda (4080 
Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám) óvodavezetői feladatainak ellátásával 2013. 
augusztus 01-től 2018. július 31-ig  
 

Kovácsné Bata Éva 
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 22. szám 

alatti lakost bízza meg. 
 
 
A képviselő-testület az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Kjt. szerinti garantált illetmény:  185.103,- Ft  
További szakképesítés, szakképzettség elismerése: 
(8%)                                 

 
14.808,- Ft  

Garantált illetmény 
összesen:                                                                  

 
199.911,- Ft  

Összesen 
kerekítve:                                                            

 
199.900,- Ft  

Vezetői pótlék 
(250%)                                                            

 
50.000,-  Ft  

Mindösszesen: 249.900,- Ft  
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízás fentiek szerinti 
elkészítéséről. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 31. 

 
 
 

kmft. 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

264/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
72. § (5) bekezdése alapján az önkormányzatok adósságának állam általi 
átvállalásával kapcsolatosan az önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. közötti 1-2-12-
3800-0695-5/1. számú folyószámlahitel szerződés szerinti folyószámlahitel 
állományból 366.380.165 Ft összeget működési hitellé kíván átalakítani. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az 
önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 13. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

265/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága 
érdekében 2013. július 1-jétől 2013. december 30-ig 200 millió Ft keretösszegű 
folyószámlahitel igénybevételét határozza el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től 
(4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.). 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori 
éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére. 
 
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. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az 
önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 30.  

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

266/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága 
érdekében 2013. július 1-jétől 2013. december 30-ig 60 millió Ft keretösszegű 
munkabérhitel igénybevételét határozza el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től  
(4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.). 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori 
éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére. 
 
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. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti szerződés aláírására, valamint az 
önkormányzat szabályzatai szerinti pénzügyi ellenjegyzőt az ellenjegyzésre. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 30.  

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

267/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás, Csokonai u. 
14. sz. és Hajdúnánás, Csokonai u. 16. sz. alatti társasházak közös tulajdonában 
lévő külső homlokzatának a felújításához, az önkormányzat tulajdoni hányadára 
tekintettel 7.000.000,-Ft támogatást biztosít a bérlakás értékesítéséből befolyt, 
elkülönítetten kezelt alapból, a  lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 62. § (3) bekezdésének b.) pontja alapján.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 
értesítse, valamint gondoskodjon a támogatás átadásából eredő, szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. június 17. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

268/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló 
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. 
fejezetének 1. pontja szerint a „Természettudományok oktatása a jövőnkért” 
elnevezésű projekt keretében projekt monitoring és szakmai monitoring feladatok 
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak 
szerint hozza meg: 
 
I.) 

1)   Adjudicatio Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1037 Budapest, 
Szépvölgyi út 57-61. D. ép. 2. em. 2.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

2)   PROIMPLAN Kft. (székhelye: 1161 Budapest, Szent Imre utca 46.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

3)   Közép- Pannon Zrt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zichy liget utca 12.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 
II.) A „Természettudományok oktatása”elnevezésű projekt keretében projekt 
monitoring és szakmai monitoring feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. június 20. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 



 jegyző 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

269/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Természettudományok 
oktatása a jövőnkért” elnevezésű projekt keretében projekt monitoring és szakmai 
monitoring feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontja 
alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé az Adjudicatio Kft-t 
(székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61. D. ép. 2. em. 2.) nyilvánítja, mivel 
az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban 
és a jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevő ajánlotta a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján 
a megvalósításra nyújtott támogatás nettó 11.430.000,- Ft-os kertén belül van. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy 
az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.  
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 14. - az ajánlattevők értesítése a döntésről 
 2013. június 24. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

270/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bíráló 
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. 
fejezetének 1. pontja szerint a KEOP-4.9.0/11. kódszámú „Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” tárgyú pályázat 
keretében lefolytatott „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység 
épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 
I.) 
1) Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, 

Kossuth u. 22.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen. 
 

2) Nánásép Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/A.) 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 

3) MÉN-ÉP 2003 Kft. (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/A.) 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen 

 
 II.) A KEOP-4.9.0/11. kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló 
energiaforrás hasznosítással kombinálva” tárgyú pályázat keretében lefolytatott 
„Hajdúnánási Óvoda 8. sz. Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. június 25. 

 
 
 
 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 



 jegyző 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

271/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-4.9.0/11. 
kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” tárgyú pályázat keretében lefolytatott „Hajdúnánási Óvoda 8. sz. 
Óvoda intézményegység épületenergetikai felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást 
lezáró döntését, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 
IX. fejezet 1. pontja alapján, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 
I.) 
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé a Nánásép Kft.-t 
(4080 Hajdúnánás, Damjanich u. 11/A.) nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban 
meghatározottaknak és az ajánlattevő az árlejtés során a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást, 28.900.000 Ft + áfa (bruttó 36.703.000 Ft) ajánlotta.  
 
II.) 
Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a kivitelezésre nyújtott 
támogatás 27.177.816 Ft + áfa (bruttó 34.515.826 Ft) keretét bruttó 2.187.174 Ft-
tal meghaladja, amely összeget az önkormányzat 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. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, 
hogy az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. június 14. - az ajánlattevők értesítése a döntésről 
 2013. június 25. - a szerződés megkötése a nyertes ajánlattevővel 

 
 
 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 



 jegyző 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

272/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik az 
önkormányzati szövetségek kezdeményezéséhez és szolidaritását kifejezve a            
2013. évi árvízi védekezés támogatására 75 Ft/lakos összeget ajánl fel, azaz 
összesen 1.320.225 Ft támogatást biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. június 30.  

 
 
 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



 

K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június  
13-án – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

273/2013. (VI. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a 196/2013. (IV. 25.) számú Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 14. § alapján úgy határoz, hogy a 
0991/58 helyrajzi számú 1 ha 1686 m2 alapterületű kivett árok megnevezésű 
ingatlan 2819 m2 nagyságú részének értékesítését támogatja úgy, hogy az 
ingatlanok kialakításának költségei az önkormányzatot nem terhelhetik, és az 
értékbecslés készítését követően dönt az értékesítésről. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanról értékbecslést készíttessen, majd az 
elkészített értékbecsléssel újra terjessze a képviselő-testület elő a kérelmet, valamint 
Hadadi László Gábor és Hadadi László Gáborné (4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 
31/a. szám) értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. július 01. 

 
 
 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 


