
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

327/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Városi 
Rendelőintézetnél (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) és a Hajdúnánási Gazdasági 
Ellátó Intézménynél (4080 Hajdúnánás Köztársaság tér 6. szám) dolgozók engedélyezett 
álláskeretét az alábbiak szerint módosítja 2013. szeptember 1. napjától: 
 
• Városi Rendelőintézet: 3 fővel csökkenti; 
• Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény: 3 fővel növeli. 

 
A fentiek végrehajtása után az intézmények engedélyezett álláskeretét az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
• Városi Rendelőintézet:  
− 2013. szeptember 1. napjától: 31 fő; 
• Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény: 
− 2013. szeptember 1. napjától: 50 fő; 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézmények vezetőit a képviselő-testület 
határozatáról tájékoztassa. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

328/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy 
hozzájárul a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet praxisjogának a jelenlegi működtető 
(Füzérné dr. Márczis Andrea, 3580 Tiszaújváros, Bólyai köz 4. fsz. 2. sz. alatti lakos) által 
történő értékesítéséhez. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tudomásul véve, hogy az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (8) bekezdése alapján a privatizált 
háziorvosi körzetet a felmondási idő alatt (hat hónapon belül) értékesíthetik -, 
kinyilatkozza, hogy - figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletre - a területi ellátási 
kötelezettséggel működő VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére Dr. Balogh 
Elemér általános orvos, urológus szakorvos személyes közreműködése mellett a dr. Balogh 
Medicina Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4251 Hajdúsámson, Huszár u.tca 9/3. szám) 
céggel a melléklet szerinti feladat-ellátási előszerződést megköti. 
 
A képviselő-testület a szükséges engedélyezési eljárást követően a feladat-ellátási 
szerződés szerint a Városi Rendelőintézet épületében (Hajdúnánás, Kossuth utca 10. 
szám), valamint Hajdúnánás, Előháti u. 1. szám alatti rendelőben továbbra is biztosítja a 
felnőtt háziorvosi körzet számára a betegek ellátásához szükséges helyiségeket. Az 
egészségügyi intézmény megállapodás alapján terület-, és rendelési idő arányosan a rezsi 
költségek térítése mellett rendelkezésre bocsátja a szükséges helyiségeket. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Márczis Andrea jelenlegi működtető és dr. Balogh 
Elemér kérelmező orvosok értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a feladat-
ellátási előszerződés aláírására, a praxis engedély birtokában pedig a feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 15. – az előszerződés megkötésre és az értesítésre 
  2013. szeptember 30.    – a feladat-ellátási szerződés megkötésére 

 

 
kmft. 

 
 
   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

329/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 
2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozó intézményi 
felhasználási célú és közvilágítási célú villamos energia beszerzésére csatlakozik az 
Isaszeg Város Önkormányzata (2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45. szám) gesztorságával 
létrejött beszerzői csoporthoz. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel (1138 
Budapest, Meder u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41) a 
közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződést, írja alá. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési tanácsadói megbízás 
díját, 620.000 Ft + Áfa összeget a 2014. évi költségvetésében betervezi.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási díjnak, 620.000 Ft+Áfa 
összegnek a 2014. évi költségvetésben történő tervezéséről, valamint a közbeszerzés 
lebonyolításával kapcsolatban felmerülő szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. december 31. - a közbeszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére 
  2014. január 31.         - a 2014. évi költségvetésben való tervezésre 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

330/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az INNOHÍD Zrt. 
(4244 Újfehértó, Szent István u. 10., Cg.: 15-10-040324) közgyűlés tartása nélküli 
közgyűlési határozat tervezeteit és tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását, mely 
szerint Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint részvényes képviseletében a határozati 
javaslatról szóló nyilatkozatot elfogadólag, az alábbiak szerint 2013. július 29-én kiadta: 
 
Az 1. számú határozati javaslat, amely szerint:  
 

„11/2013 (……..) számú közgyűlési határozat 
A közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának az INTER REÁL AUDIT Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen működő Részvénytársaságot (4400 Nyíregyháza, 
Bercsényi u. 3.) 5 évi időtartamra választja meg.” 
 
A 2. számú határozati javaslat, amely szerint: 
 

„12/2013. (……..) számú közgyűlési határozat 
A közgyűlés elfogadja az INNOHÍD Zrt-nek a könyvvizsgálóra vonatkozó 
rendelkezésében történő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.”  
 

 

Felelős:  - 
Határidő: - 

 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

331/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az INNO-INVEST Kft-
nek (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 7. 2/4., Cg.: 15-09-070019) az önkormányzat 
tulajdonában álló INNOHÍD Zrt. (4244 Újfehértó, Szent István u. 10., Cg.: 15-10-040324) 
részvények megvételére szóló ajánlatát és úgy határoz, hogy a tulajdonában álló összesen 
500 eFt névértékű részvényeket névértéken értékesíti. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részvény adásvételi szerződés 
megkötésére. 
                     
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

332/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében az alföldi tanyák, 
valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2013 kódszámú pályázatra, „a tanyás térségek 
külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott 

munkagépek, eszközök beszerzése” kiírt támogatási cél megvalósítására. 
 
A pályázat összköltségvetése: maximum 11 111 111,- Ft. 
A támogatás maximális összege: 10 000 000,- Ft. (90%) 
Önkormányzati saját erő összege: maximum 1 111 111,- Ft (10%) 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat benyújtása kapcsán az 
összköltségvetés 10 %-át, mint szükséges önerőt, azaz legfeljebb bruttó 1 111 111,- Ft 
keretösszeget az önkormányzat 2013. évi költségvetésének fejlesztési céltartaléka terhére 
biztosítja. 
 
Amennyiben a pályázat elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás 
kerül megítélésre – tekintettel arra, hogy a pályázati céltól függően a pályázónak 
lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének 
összegével arányosan csökkenteni – a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
műszaki tartalom arányos csökkentésére, valamint az ehhez szükséges pályázati eljárások 
lebonyolítására. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a szükséges 
intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 07. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

333/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tekintettel:  
 
a 19/2013. (I. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött használati 
szerződésre és  
 
a 20/2013. (I. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött 
vagyonkezelési szerződésre,  
 
amelyek értelmében a 4913. helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
29. szám alatti ingatlanban működő büfé 44,3%-át a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 
míg      55,7%-át a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogosult hasznosítani, 2013. 
szeptember   01-i hatállyal, mint a bérbeadó egyik jogutódja, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt bérleti szerződés megkötését kezdeményezi Szabóné Kiss Judit, 4080 
Hajdúnánás, Polgári u. 75. szám alatti lakossal.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatba foglaltakról Szabóné Kiss Judit 4080 
Hajdúnánás, Polgári u. 75. szám alatti lakost értesítse, valamint felhatalmazza a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 26. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

6-án – kedden – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

334/2013. (VIII. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 
17. § alapján elfogadja a Kéki Mária (2151 Fót, Kinizsi u. 1. szám alatti lakos) és Kéki 
Imréné (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 47. szám alatti lakos) által felajánlott hajdúnánási 
10926 és 10927 helyrajzi számú kert művelési ágú zártkerti ingatlanokat, és azokat az 
önkormányzat üzleti vagyonába sorolja be. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy fejezze ki köszönetét az adományozóknak a város 
önkormányzata nevében, továbbá felkéri, hogy az ajándékozási szerződések elkészítéséről 
gondoskodjon, melyek aláírására felhatalmazza, valamint az ezekkel kapcsolatos további 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 15. – a köszönet kifejezése 
  2013. augusztus 30. – az ajándékozási szerződések elkészítése 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 
 


