Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 10-én
– pénteken – du. 13,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

111/2015. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a fizető parkolás rendjéről szóló 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati
Rendeletet módosítani kívánja.

Felkéri a polgármestert, hogy a rendeletmódosítás előkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 23.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 10-én
– pénteken – du. 13,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

112/2015. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
,,Hajdúnánás járásán belül területi összefogás az esélyegyenlőség megteremtése
jegyében című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0121 azonosító számú pályázatokhoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárási kötelezettség, valamint a központi orvosi
ügyeleti feladatok folyamatos ellátásának biztosítása miatt a 66/2015. (III. 26.)
számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott ,,Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési terv”-ét a melléklet szerint
módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzatának előírásai alapján a közbeszerzési eljárások megindítását rendelje
el, és gondoskodjon azok lefolytatásáról.
Felkéri továbbá, hogy a Közbeszerzési Szabályzat előírása alapján biztosítsa a
közbeszerzési terv nyilvánosságát.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: szükség szerint

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2015. évi közbeszerzési terve
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2015. árpilis
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ÁROP-1.A.32014-20140121
azonosító
számú nyertes
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alapján

IV. Építési
koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió
-

A Közbeszerzési terv Hajdúnánás Városi Önkormányzat 112/2015. (IV. 10.) számú
Képviselő-testületi Határozatával került elfogadásra.

Hajdúnánás, 2015. április 10.

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 10-én
– pénteken – du. 13,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

113/2015. (IV. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 267/2013. (VI.13.) számú
Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja, a határozat változással nem
érintett részeinek változatlan hatályban tartása mellett, hogy bruttó 7.000.000,- Ft
költséget térít meg a Hajdúnánás Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22.) számára a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdése alapján elkülönítetten kezelt lakásalap terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) ügyvezető igazgatóját
értesítse.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2015. április 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

