Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

124/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény alapján – Hajdúnánás városi fejlesztéseket megalapozó
dokumentumok partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 11/2017.
(III. 31.)
Önkormányzati Rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének
előírásai szerint, a Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Örökség Védelméért
Felelős Miniszter véleményének kikérésével – megismerte a településképi rendeletet
megalapozó, az előterjesztés mellékeltét képező „Hajdúnánás Településképi Arculati
Kézikönyv” megnevezésű dokumentumot.
Felkéri a Polgármestert, hogy a „Hajdúnánás Településképi Arculati Kézikönyvet” az
önkormányzat honlapján tegye közzé, valamint gondoskodjon a Képviselő-testület
2018. évi júniusi ülésére történő előterjesztéséről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 20.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

125/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22. szám) 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elfogadja, és a Hajdúnánási Holding Zrt. 2017. évi 4.243 eFt összegű adózott eredményét a
Felügyelő Bizottság jelentése alapján jóváhagyja és elrendeli annak eredménytartalékba
történő helyezését.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Holding Zrt.
vezérigazgatóját értesítse.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

126/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás-Therm Beruházó és
Energetikai Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsága három tagjának:
a) név: Gélák Pál Attila
anyja születési neve: Kormos Mária
lakcím: 4080 Hajdúnánás, Baross utca 1/E.
b) név: Tanyi Bertalan
anyja születési neve: Tóth Irén
lakcím: 2045 Törökbálint, Otelló utca 43. és
c) név: Papp Gáborné
anyja születési neve: Décsei Juliánna Irén
lakcím: 4080 Hajdúnánás, Irányi utca 30.
alatti lakost választja meg 2018. május 31. napjától kezdődően 2023. május 31. napjáig
tartó határozott időre.
Felkéri a polgármestert a megválasztott tagok értesítésére, és a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

127/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúnánás-FolyásTiszagyulaháza-Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2017. évi
munkájáról szóló beszámolót, valamint a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és
Városi Bölcsőde 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadja azokat.
A testület az elvégzett munkáért köszönetét fejezi ki a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Központ és Városi Bölcsőde alkalmazottainak.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás,
Kossuth utca 19.) intézményvezetőjét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2018. június 10.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

128/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján – megtárgyalta az előterjesztéshez mellékelt, Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést és
elfogadja azt.
Felkéri a polgármestert, hogy az átfogó értékelést a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya (4025 Debrecen, Erzsébet utca 27.) részére küldje
meg.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

129/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a
„Belterületi szilárd burkolatú járdák felújítása” tárgyban, a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás közbenső döntését, mint döntéshozó, az
alábbiak szerint hozza meg:
1. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.) ajánlata az I. rész
tekintetében érvényes.
2. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.) ajánlata a II. rész
tekintetében érvényes.
3. A MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.) ajánlata a III. rész
tekintetében érvényes.
4. A NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az I. rész tekintetében érvénytelen.
5. A NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján a II. rész tekintetében érvénytelen.
6. A NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján a III. rész tekintetében érvénytelen.
7. A KREDENC 96 Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az I. rész tekintetében érvénytelen.
8. A KREDENC 96 Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján a II. rész tekintetében érvénytelen.
9. A KREDENC 96 Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján a III. rész tekintetében érvénytelen.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

130/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja alapján a Bírálóbizottság véleményének
figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. fejezetének 1. pontja szerint a
„Belterületi szilárd burkolatú járdák felújítása” tárgyban, a Kbt. 115. § (1) bekezdés
szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az
alábbiak szerint hozza meg:
A.)
1. A „Belterületi szilárd burkolatú járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás I.
részét eredményessé nyilvánítja.
2. A „Belterületi szilárd burkolatú járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás II.
részét eredményessé nyilvánítja.
3. A „Belterületi szilárd burkolatú járdák felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás III.
részét eredményessé nyilvánítja.

B.)
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás
1. I. részének nyertesévé a MÉN-ÉP 2003 Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és a
nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
2. II. részének nyertesévé a MÉN-ÉP 2003 Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és a
nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
3. III. részének nyertesévé a MÉN-ÉP 2003 Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a.)
nyilvánítja, mivel az említett ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározottaknak, és a
nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat ezen rész tekintetében.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 01. - az ajánlattevők értesítése a döntésről
2018. június 30. - az eljárás nyertesével a szerződések megkötése

kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

131/2018. (V. 31.) 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
11. § alapján úgy határoz, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamarával a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám alatti épületben lévő összesen
38,6 m2 alapterületű helyiségekre vonatkozóan az előterjesztés melléklete szerinti
haszonkölcsön szerződést köt.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának (4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1.
szám) értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés
aláírására.
Felelős:
Dr. Juhász Endre alpolgármester
Határidő: 2018. június 10.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

132/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11. § (5) és (13) bekezdése és az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. §
(1) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonát képező, 0751/2 hrsz-ú, „árok” művelési
ágú, 3398 m2 területű és 0751/4 hrsz-ú, „csatorna” művelési ágú, 1803 m2 területű,
hajdúnánási, 0749/3 hrsz-ú, „csatorna” művelési ágú, 7857 m2 területű, hajdúnánási,
0754/4 hrsz-ú, „csatorna” művelési ágú, 4624 m2 területű korlátozottan forgalomképes
ingatlanok üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozóan a kérelmezővel az
előterjesztés melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést megköti.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Molnárné Varga Irén
4080 Hajdúnánás, Jókai u. 55. szám alatti lakost értesítse, és a megállapodást megkösse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

133/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2018. (IV. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozatát akként módosítja, hogy a Római Katolikus Plébánia
(4244 Újfehértó, Debreceni út 1.) részére a hajdúnánási római katolikus templom kertjében
kialakításra kerülő „Boldogasszony Kertje” kivitelezési munkálataira bruttó 615.000 Ft-ot
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartaléka terhére keretösszeggel
biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy Juhász Imre c. kanonok, plébánost a testület döntéséről
tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

134/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy
határoz, hogy az alábbiakban felsorolt zártkerti ingatlanokat meg kívánja vásárolni
a – Zártkertek hasznosítását segítő fejlesztések Hajdúnánáson programra – benyújtott
egyedi kérelem útján igényelt támogatásból:
 10072 helyrajzi számú gyümölcsös művelési ágú ingatlan,
 10381 helyrajzi számú kert művelési ágú ingatlan,
 11404 helyrajzi számú kert és szőlő művelési ágú ingatlan,
A képviselő-testület az így megszerezett ingatlanokat az önkormányzat üzleti vagyonának
körébe sorolja be.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint felhatalmazza az adásvételi szerződések aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 30.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

135/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.)
Önkormányzati Rendelet alapján értékesíteni kívánja a Hajdúnánás, Belterület 2832/9/A/15
helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. IV/15. ajtó szám
alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen, Bojtorján u. 3.) által felértékelt
önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint hagyja jóvá, és állapítja
meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

51

2

összkomfortos

100.783

Megállapított
forgalmi
érték (Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték
– Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

Vételár
(Ft)

5.140.000

-

5.140.000

4.883.000

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.) Önkormányzati
Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 20.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

136/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.)
Önkormányzati Rendelet alapján értékesíteni kívánja a Hajdúnánás, Belterület 1072/A/6
helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8/6. ajtó szám alatti
ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen, Bojtorján u. 3.) által felértékelt önkormányzati
ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint hagyja jóvá, és állapítja meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték –
Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

52

2

komfortos

112.178

5.830.000

-

5.830.000

Vételár
(Ft)

5.538.500

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.) Önkormányzati
Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

137/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.)
Önkormányzati Rendelet alapján értékesíteni kívánja a Hajdúnánás, Belterület 2832/9/A/32
helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. fszt. 2. ajtó szám
alatti ingatlant, és a Kulcsár Bt. (4031 Debrecen, Bojtorján u. 3.) által felértékelt
önkormányzati ingatlan forgalmi értékét az alábbiak szerint hagyja jóvá, és állapítja
meg a vételárat:

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Komfortfokozat

Alapterületi
ár
(Ft/m2)

41

1

összkomfortos

114.775

Megállapított
forgalmi érték
(Ft)

Értéknövelő
beruházás
értéke (Ft)

Megállapított
fogalmi érték –
Értéknövelő
beruházás
értéke
(Ft)

Vételár
(Ft)

4.700.000

-

4.700.000

4.465.000

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 26/2017. (X. 27.) Önkormányzati
Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 30.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – de. 09,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

138/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
294/2017. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat a) pontjában meghatározott, a
4080 Hajdúnánás, Csokonai utca 2. szám alatti, NYAK-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.
(4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) tulajdonát képező társasházban 2 db ingatlan,
valamint 2 db parkolóhely tulajdonjogának ingyenes átruházására a határozat
b) pontjában megadott határidőt 2018. március 30. napjáról 2018. június 30. napjára,
valamint ugyan ebben a pontban meghiúsulás esetére megadott kötelezettségvállalás
megfizetésének határidejét 2018. május 31. napjáról 2018. július 31. napjára módosítja, a
határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2018. június 30.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

139/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. A V.Tanács VB Hatósági Osztálya 1989. március 21-én kelt, 1762/1989. számú
intézkedése alapján Horváth Lajosné a Hajdúnánás, Ady E. körút 33. fsz./3. ajtószám
alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakást határozatlan
időre kapta meg.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az összesen 29 év és 2 hónapos
időtartamra bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady E. körút
33. fsz./3. ajtószám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakásra vonatkozó bérleti
szerződés 2018. június 30. napjával történő közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez hozzájárul.
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2012. (I. 26.) számú
Határozata alapján Nyerlucz Jánosné a Hajdúnánás, Hunyadi utca 6-8. A. lph. fsz. em.
1. ajtószám alatti, 52 m2-es, 1 + fél szobás, komfortos önkormányzati tulajdonú lakást
2019. március 31. napjáig tartó határozott időre kapta meg.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az összesen 6 év és 1 hónapos
időtartamra bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, a Hunyadi utca 6-8. A. lph.
fsz. em. 1. ajtószám alatti, 52 m2-es, 1+fél szobás, komfortos lakásra vonatkozó bérleti
szerződés 2018. június 30.
napjával történő közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez hozzájárul.
3. A Képviselő-testület Horváth Lajosné a Hajdúnánás, Ady E. körút 33. fsz./3. ajtószám
alatti lakos és Nyerlucz Jánosné Hajdúnánás, Hunyadi utca 6-8. A. lph. fsz. em. 1.
ajtószám alatti lakos, mint bérlőtársak részére, a Hajdúnánás, Irányi utca 1. I./11.
ajtószám alatti, 67 m2-es, 1+2 fél szobás, összkomfortos lakás cserével történő,
2018. július 01. napjától 2019. március 31. napjáig tartó határozott idejű
bérbeadásához – lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 23. § alapján –
hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, hogy önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

140/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
A V.Tanács Ig. Osztálya 1980. január 21-én kelt, 465/1980. számú intézkedése alapján
Farkas Ilona a Hajdúnánás, Bocskai utca 3-5-7. A. lph. IV./3. ajtószám alatti, 27 m2-es,
1 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást határozatlan időre kapta meg.
A Képviselő-testület az összesen 38 év és 4 hónapos időtartamra bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, a Hajdúnánás, Bocskai utca 3-5-7. A. lph. IV./3.
ajtószám alatti, 27 m2-es, 1 szobás, komfortos lakásra vonatkozó, határozatlan idejű bérleti
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2018. június 30. napjával
hozzájárul.
A Képviselő-testület Farkas Ilona 4080 Hajdúnánás, Hajdúnánás, Bocskai utca 3-5-7. A.
lph. IV./3. ajtószám alatti lakos részére, a Hajdúnánás, Bocskai utca 3-5-7. A. lph fszt. 1.
ajtószám alatti, 39 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás cserével történő, 2018. július 01.
napjától kezdődő, határozatlan idejű bérbeadásához – lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.
törvény 23. § alapján – hozzájárul.
Felkéri a polgármestert, hogy önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

141/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
Hajdúnánás, Mártírok útja 7. fsz. 2. ajtószám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, összkomfortos
lakást - 3 éves időtartamra - piaci jelleggel
elsősorban
Nagy Istvánné Hajdúnánás, Reviczky utca 3. szám alatti,
másodsorban Mirkó Lászlóné Hajdúnánás, Szabó Dezső utca 4/B. szám alatti,
pályázónak adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

142/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 30. 2/9. ajtószám alatti 53.11 m2, 1+fél szobás,
összkomfortos lakást – három éves időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban
Újvári Zsolt és Újváriné Varga Evelin Hajdúnánás, Báthori utca 24.
szám alatti,
másodsorban
Fekete Miklós József és Göndör Cintia Hajdúnánás, Korponai utca 19.
szám alatti,
harmadsorban Hódos Tímea Katalin Hajdúnánás, Batthyány utca 21. szám alatti
pályázónak adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

143/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
4080 Hajdúnánás, Csokonai utca 14. 4/19. ajtószám alatti 54 m2, 2 szobás, komfortos
lakást – három éves időtartamra - szociális jelleggel
Kiss Enikő Hajdúnánás, Tinódi utca 21. szám alatti,
pályázónak adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

144/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Fejér László Sándorné a Hajdúnánás, Köztársaság tér 2/A. 1. ajtó szám alatti, 43 m2-es,
1 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 49/2011. (I. 27.) számú
Képviselő-testület Határozatával három éves időtartamra, 2014. február 28-ig szociális
jelleggel kapta meg, melyet az 56/2014. (II. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat egy
évvel 2015. február 28-ig, majd a 100/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat
három hónappal, 2015. május 31- ig, majd a 247/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi
Határozat egy évvel, 2016. május 31-ig, majd 176/2016. (V. 26.) számú Képviselő-testületi
Határozat egy évvel, 2017. május 31-ig, majd 190/2017. (V. 25.) számú Képviselő-testületi
Határozat egy évvel, 2018. május 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Így az eddigi
bérleti jogviszonyuk összesen 7 év 3 hónap.
A Képviselő-testület az összesen 7 év 3 hónapos, határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Köztársaság tér 2/A. 1. ajtószám alatti,
43 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadását
– a szerződés lejártát követően – 3 hónappal, 2018. augusztus 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

145/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Menyhárt Sándor a bérlakást a 118/2016. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat
alapján egy évre, 2017. május 15-ig kapta meg, majd a 167/2017. (V. 09.) számú
Képviselő-testületi Határozat három hónappal, 2017. augusztus 15-ig szociális jelleggel
meghosszabbított, azzal a felhívással, hogy fennálló tartozását rendezni köteles.
A 264/2017. (VIII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal a bérleti szerződése 1 hónappal, 2017. szeptember 30-ig került meghosszabbításra, azzal a felhívással, hogy
fennálló tartozását kiegyenlíteni köteles, majd a 315/2017. (IX. 27.) számú Képviselőtestületi Határozat nyolc hónappal, 2018. május 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított.
Így az eddigi bérleti jogviszonya összesen 2 év.
A Képviselő-testület Menyhárt Sándor részére, a Hajdúnánás, Hunyadi utca 6-8. A. lph.
fszt. 2. ajtószám alatti, 53 m2-es, 2 szobás, komfortos lakás cserével történő,
2018. június 01. napjától kezdődő, határozott idejű bérbeadásához – lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 23. § alapján – hozzájárul.
A Képviselő-testület az összesen 2 éves határozott idejű bérleti jogviszonyt a
továbbiakban, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Hunyadi utca 6-8. A.
lph. fszt. 2. ajtószám alatti, 53 m2-es, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú,
szociális jelleggel történő bérbeadására vonatkozóan – az önkormányzati tulajdonú
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján – a szerződés
lejártát követően – 1 évvel, 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

146/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Vadász Géza a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I./13. szám alatti, 49 m2-es, 2 szobás,
komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 183/2009. (V. 21.) számú Képviselőtestületi Határozatával három éves időtartamra, 2012. július 31-ig, szociális jelleggel kapta
meg, melyet a 370/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat kettő hónappal,
2012. szeptember 30-ig, majd a 450/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
kettő hónappal, 2012. november 30-ig, illetve az 565/2012. (XII. 21.) számú Képviselőtestületi Határozat hat hónappal, 2013. május 31-ig, majd a 441/2013. (X. 31.) számú
Képviselő-testületi Határozat tizenegy hónappal, 2014. április 30-ig, majd a
184/2014. (V. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2015. április 30-ig, ezt
követően pedig a 243/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat hat hónappal,
2015. október 31-ig, majd a 365/2015. (X. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat 1
évvel, 2016. október 31-ig, majd 299/2016. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
hét hónappal, 2017. május 31-ig, majd 195/2017. (V. 25.) számú Képviselő-testületi
Határozat egy évvel, 2018. május 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított azzal a
felhívással, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ, és Városi Bölcsödével
(4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 19.) működjön együtt.
Így az eddigi bérleti jogviszonya összesen 8 év és 10 hónap.
A Képviselő-testület az összesen 8 év és 10 hónapos, határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I./13. szám alatti, 49 m2-es,
2 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális jelleggel történő
bérbeadását, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet 11. § (4)
bekezdés alapján – a szerződés lejártát követően – nem hosszabbítja meg.
Felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

147/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hegedűs János és Hegedűs Jánosné a Bethlen Gábor krt. 8./6. ajtószám alatti, 52 m2-es,
2 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 215/2012. (V. 04.) számú
Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2015. május 31-ig, szociális
jelleggel kapták meg, melyet a 274/2015. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
egy évvel, 2016. május 31-ig, majd a 177/2016. (V. 26.) számú Képviselő-testületi
Határozat egy évvel, 2017. május 31-ig, majd a 191/2017. (V. 25.) számú Képviselőtestületi Határozat egy évvel, 2018. május 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított, azzal
a felhívással, hogy fennálló tartozását kiegyenlíteni köteles. Így az eddigi bérleti
jogviszonyuk összesen 6 év.
A Képviselő-testület az összesen 6 éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8./6. ajtószám alatti, 52 m2-es, 2
szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális jelleggel történő
bérbeadását, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet 11. § (4)
bekezdése b) pontja alapján – a szerződés lejártát követően – 1 évvel, 2019. május 31.
napjáig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. május 16.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

148/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Frick Imréné a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III./15. ajtószám alatti, 46,49 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 206/2012. (IV. 26.) számú Képviselőtestületi Határozattal három éves időtartamra, 2015. május 31-ig szociális jelleggel kapta
meg, melyet a 198/2015. (V. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2016.
május 31-ig, majd a 170/2016. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel,
2017. május 31-ig, majd a 187/2017. (V. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat egy
évvel, 2018. május 31-ig szociális jelleggel meghosszabbított. Így az eddigi bérleti
jogviszonya összesen 6 év.
A Képviselő-testület az összesen 6 éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III./15. ajtószám alatti, 46,49 m2-es,
1 szobás, összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális jelleggel történő
bérbeadását, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati Rendelet 11. §
(4) bekezdése alapján – a szerződés lejártát követően – nem hosszabbítja meg.
Felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

149/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Mezeiné Szőke Edina és Mezei József a Hajdúnánás, Köztársaság tér. 2-3. „C” lph. III/4.
szám alatti, 43 m2-es, 1+fél szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a
444/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján hat hónapos időtartamra,
2013. május 31-ig szociális jelleggel kapták meg, majd a 260/2013. (V. 30.) számú
Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2014. május 31-ig, majd a 226/2014. (VI. 26.)
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2017. május 31-ig, majd a 192/2017.
(V. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2018. május 31-ig szociális
jelleggel hosszabbította meg. Így az eddigi bérleti jogviszonyuk összesen 5 év és 6 hónap.
A Képviselő-testület az összesen 5 év és 6 hónapos határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Köztársaság tér. 2-3. „C” lph. III/4.
szám alatti, 43 m2-es, 1+fél szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakás szociális
jelleggel történő bérbeadását, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján – a szerződés lejártát követően – 6 hónappal,
2018. november 30-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31-én
– csütörtökön – du. 12,45 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

150/2018. (V. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Frick Imre a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. III./10. ajtó szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás,
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 440/2012. (X. 18.) számú Képviselőtestületi Határozatával három éves időtartamra, 2015. november 30-ig, piaci jelleggel kapta
meg, melyet a 433/2015. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat hat hónappal,
2016. május 31-ig piaci jelleggel meghosszabbított, majd a 179/2016. (V. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozat két évvel, 2018. május 31-ig piaci jelleggel
meghosszabbított. Így az eddigi bérleti jogviszonya összesen 5 év és 6 hónap.
A Képviselő-testület az összesen 5 év és 6 hónapos határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. III./10. ajtószám
alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos komfortfokozatú, önkormányzati tulajdonú
bérlakás piaci jelleggel történő bérbeadását, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V. 26.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján – a szerződés lejártát követően –
6 hónappal, 2018. november 30-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 16/2017. (V.26.) Önkormányzati Rendeletben
foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. június 15.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

