
K i v o n a t 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 
31-én – szombaton – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   
nyilvános   üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
342/2013. (VIII. 31.) 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 az „Természettudományok oktatása a jövőnkért” 
elnevezésű projekt keretében a hajdúnánási Kőrősi Csoma Sándor Szakközép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium gimnáziumi épületrészének I. emeleti szintjén 
történő labor kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 
A.) 
 

1)  Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.,) 
ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 
2)  ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 4080 

Hajdúnánás, Bartók B. krt. 4.) ajánlattevő ajánlata érvényes. 
 
B.)  

Az „Természettudományok oktatása a jövőnkért” ” elnevezésű projekt 
keretében a hajdúnánási Kőrősi Csoma Sándor Szakközép-, Szakképző Iskola 
és Kollégium gimnáziumi épületrészének I. emeleti szintjén történő labor 
kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések elvégzésére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2013. augusztus 31. 

 
 

kmft. 

 

   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 
 



K i v o n a t 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 
31-én – szombaton – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   
nyilvános   üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
343/2013. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Természettudományok 

oktatása a jövőnkért” elnevezésű projekt keretében a hajdúnánási Kőrősi Csoma 
Sándor Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium gimnáziumi épületrészének  
I. emeleti szintjén történő labor kialakítása 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 a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) nyilvánítja, mivel az említett 
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a 
jogszabályokban meghatározottaknak és az ajánlattevő a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást ajánlotta. Az ajánlati ár a projektet támogató döntés alapján a 
megvalósításra nyújtott támogatás nettó 26.254.330,- 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. augusztus 31. - az ajánlattevők értesítése a döntésről 
  2013. szeptember 11  - 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. augusztus 
31-én – szombaton – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   
nyilvános   üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
344/2013. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet 4/A. §-ára - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi 
Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. szám) módosított szervezeti és 
működési szabályzatát, valamint szakmai programját megismerte, és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) 
pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 104. § d) pontja alapján azokat jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi 
Bölcsőde intézményvezetőjét tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről, továbbá, 
hogy gondoskodjon az elfogadott dokumentumoknak a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához (4025 Debrecen, Erzsébet u. 25.) 
történő megküldéséről. 
 
 
Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2013. szeptember 6. 

 

 
 

kmft. 

 

   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 
 

 

 



 

K i v o n a t 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 
31-én – szombaton – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   
nyilvános   üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
345/2013. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
hajdúnánási I. számú házi gyermekorvosi körzet további működtetéséről szóló 
előterjesztést és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény          
2. § szerinti praxisjog átruházására pályázat kiírását határozza el a területi 
ellátási kötelezettséggel történő házi gyermekorvosi alapellátás biztosítására. 
A praxisjog átruházása ingyenes, tekintettel arra, hogy az értékesítés 
lehetősége az egészségügyi feladat ellátásáért felelős önkormányzatra szállt 
vissza.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy pályázat kiírásáról gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 12.   

  

 

kmft. 
 
 

 
   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 
 



K i v o n a t 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 
31-én – szombaton – du. 13,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i   
nyilvános   üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
346/2013. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2013. (IV. 25.) számú 
Képviselő-testületi Határozata alapján a hajdúnánási 4899 helyrajzi számú ingatlan 
2059/2380 tulajdoni hányadának megvásárlására Reszeginé Nagy Mária 4080 Hajdúnánás, 
Arany János u. 22. szám alatti lakossal, eladóval 2013. május 15-én kötött adásvételi 
előszerződést az alábbiak szerint módosítja:  

 
1./  Az adásvételi előszerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„3. A Szerződő felek által 1. pontban megjelölt ingatlan 2059/2380-ad tulajdoni 
hányadára vonatkozó kölcsönösen kialkudott vételár 23.000.000,- Ft, azaz 
huszonhárommillió forint, melyből Vevő a 7. pontban meghatározott, 2.350.000,- Ft 
foglaló és a Felek között  ............................. iktatószámon létrejött „Átvételi 
elismervény vételárrészletről” elnevezésű okiratban meghatározott 2.000.000,- Ft 
vételárrészlet összegén felüli részt, azaz mindösszesen 18.650.000,- Ft-ot, azaz 
Tizennyolcmillió-hatszázötvenezer forintot az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg készpénzben megfizet.” 

 
2./  Az adásvételi-előszerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-előszerződés fenti tartalommal történő 
módosítására és felkéri az előleg kifizetésére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 2.  

 
 
 

kmft. 
 
   Dr. Kiss Imre 
   jegyző 
 
 
 


