
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

27-én – kedden – du. 16,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

340/2013. (VIII. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy alapító tagként 
részt vesz a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezetben. 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezetbe Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat mindenkori alpolgármesterét jelöli Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat képviselőjeként. 
 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet székhelyet létesítsen és azt a 
cégbíróságon ekként bejegyeztesse a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatt, 
továbbá - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1a) bekezdés 
b) pont bc) alpontja alapján - hozzájárul ahhoz, hogy Szólláth Tibor, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat főállású polgármestere a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális 
Szövetkezet ügyvezető elnöke legyen. 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet melléklet 
szerinti alapszabályát megismerte és felhatalmazza Dr. Juhász Endre László 
alpolgármestert annak aláírására. 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezetben a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatra eső 3.000.000,- Ft vagyoni hozzájárulás összegéből 
1.000.000,- Ft-ot, továbbá az ügyvédi megbízás díját, bruttó 150.000,- Ft-ot az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a fennmaradó 2.000.000,- Ft-ot az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
  
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 28. 
  folyamatos – költségvetésben történő tervezésre 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus   

27-én – kedden – du. 16,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

341/2013. (VIII. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy alapító tagként 
részt vesz a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezetben. 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezetbe 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat mindenkori alpolgármesterét jelöli Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat képviselőjeként. 
 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Szövetkezet székhelyet létesítsen és azt a 
cégbíróságon ekként bejegyeztesse a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatt, 
továbbá - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1a) bekezdés 
b) pont bc) alpontja alapján - hozzájárul ahhoz, hogy Szólláth Tibor, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat főállású polgármestere a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális 
Szövetkezet ügyvezető elnöke legyen. 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezet melléklet 
szerinti alapszabályát megismerte és felhatalmazza Dr. Juhász Endre László 
alpolgármestert annak aláírására. 
 
A képviselő-testület a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezetben a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatra eső 10.000,- Ft összegű vagyoni hozzájárulást, 
továbbá az ügyvédi megbízás díját, bruttó 150.000,- Ft-ot az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
  
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 28. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 


