Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

264/2018. (X. 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 „Hajdúnánás
- Kerékpárút építése” tárgyban megindított, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény
nélküli közbeszerzési eljárás közbenső döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza
meg:
1. Az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek (4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.)
ajánlata I. rész tekintetében érvényes.
2. Az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek (4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.)
ajánlata II. rész tekintetében érvényes.
3. Az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek (4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.)
ajánlata III. rész tekintetében érvényes.
4. Az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek (4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.)
ajánlata IV. rész tekintetében érvényes.
5. A Hajdúdorogi 2002 Kft-nek (4087 Hajdúdorog, Kelet u. 30.) ajánlata I. rész tekintetében
érvényes.
6. A Hajdúdorogi 2002 Kft-nek (4087 Hajdúdorog, Kelet u. 30.) ajánlata II. rész tekintetében
érvényes.
7. A Hajdúdorogi 2002 Kft-nek (4087 Hajdúdorog, Kelet u. 30.) ajánlata III. rész tekintetében
érvényes.
8. A Hajdúdorogi 2002 Kft-nek (4087 Hajdúdorog, Kelet u. 30.) ajánlata IV. rész tekintetében
érvényes.
9. A Linea Road Kft.-nek (4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43.) ajánlata I. rész tekintetében a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az I. rész tekintetében érvénytelen.
10. A Linea Road Kft.-nek (4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43.) ajánlata II. rész tekintetében a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a II. rész tekintetében érvénytelen.
11. A Linea Road Kft.-nek (4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43.) ajánlata III. rész tekintetében
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a III. rész tekintetében érvénytelen.
12. A Linea Road Kft.-nek (4431 Nyíregyháza, Napfény u. 43.) ajánlata IV. rész tekintetében
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a IV. rész tekintetében érvénytelen.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. november 5. - az ajánlattevők értesítése a döntésről

kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

265/2018. (X. 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 „Hajdúnánás - Kerékpárút építése” tárgyban megindított, a Kbt. 115. §
(1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A „Hajdúnánás - Kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.
2. A „Hajdúnánás - Kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást
eredményessé nyilvánítja.
3. A „Hajdúnánás - Kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.
4. A „Hajdúnánás - Kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. november 5. - az ajánlattevők értesítése a döntésről

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

266/2018. (X. 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 „Hajdúnánás - Kerékpárút építése” tárgyban megindított, a Kbt. 115.
§ (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
A képviselő-testület a fenti közbeszerzési eljárás nyertesévé
Az I. rész tekintetében az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek
(4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.) 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.
A II. rész tekintetében az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek
(4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.) 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.
A III. rész tekintetében az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek
(4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.) 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.
A IV. rész tekintetében az ELÁN-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft.-nek
(4080 Hajdúnánás, Bartók B. körút 4.) 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.
nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás nyerteseivel a szerződések megkötéséről
intézkedjen.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. november 9. – szerződés megkötése

kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

267/2018. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési ajánlati ár
és a pályázat építéshez kapcsolódó ár, által biztosított ár különbözetét, 5.572.790 Ft
(bruttó 7.077.443 Ft) összegben, a pályázat költségvetésének átcsoportosításával
biztosítja, a tartalék sorról 5.511.811 Ft (bruttó 7.000.000 Ft) összegben és az
előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei, műszaki, kivitelei
tervek megnevezésű költségsorról 60.979 Ft (bruttó 77.443 Ft) összegben.
Felkéri a polgármestert, hogy az építési költségek fedezésére a Támogatási
Szerződés költségátcsoportosításáról intézkedjen.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. november 6. – Támogatási Szerződés költségátcsoportosítása

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

268/2018. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi Európai Uniós pályázatok:
 TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 „Magyar Szürkék Útja - kulturális tematikus útvonal
Hajdú-Bihar megyében”;
 EFOP-1.2.11-16-2017-00012 „Fecskeotthon Hajdúnánáson”;
 TOP-4.1.1-15-HB1-2016-0010
„Gyermekegészségügyi
Centrum
létrehozása
Hajdúnánáson”
önerejének finanszírozására 100.000.000 Ft, azaz Százmillió forint összegű hosszú lejáratú
fejlesztési hitel felvételét határozza el a számlavezető OTP Bank Nyrt-től az alábbiak szerinti főbb
feltételekkel:
 a hitel futamideje: 20 év;
 türelmi idő: 2 év;
 rendelkezésre tartási idő: 2 év;
 törlesztés ütemezése: negyedévente, változó összeggel;
 a hitel fedezete:
o az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (4) bekezdése alapján
figyelembe vehető bevételek óvadéki joggal való terhelése a hitel futamideje alatt a hitel
és járulékai erejéig;
o az OTP Bank Nyrt. javára 100.000.000 Ft hitel és járulékai erejéig alapított jelzálogjog,
elidegenítési és terhelési tilalom a Hajdúnánás 3506 helyrajzi számú ingatlanra.
A képviselő-testület hozzájárul az OTP Bank Nyrt. javára a hitel és járulékai erejéig alapított
jelzálogjog bejegyzéséhez az önkormányzat tulajdonában álló Hajdúnánás, Bocskai utca 2. szám
alatti 3506 helyrajzi számú ingatlanra.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és ezen
kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése szerint
nyújtson be kérelmet az adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány részéről történő előzetes
hozzájárulás iránt.
A képviselő-testület felkéri a polgármester az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet a határozatban foglaltak szerinti módosítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai szerinti
pénzügyi ellenjegyzőt a hitelszerződés aláírására.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. november 20. - az előzetes hozzájárulás megkérése
2018. november 30. - a költségvetési rendelet módosítására
2018. december 31. - a hitelszerződés megkötésére
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

269/2018. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel (1051
Budapest, Nádor u. 16.), a 241/2016. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat és
Kormány hozzájárulás alapján, megkötött, a 333/2017. (X. 26.) számú Képviselőtestületi
Határozattal
módosított
1-2-16-3800-1010-7
azonosító
számú
kölcsönszerződés alábbiak szerint történő módosítását kezdeményezi:
 a kölcsön rendelkezésre tartásának időtartama a következők szerint módosul:
„Szerződéskötéstől – 2019. november 30.”;
 a törlesztés egyenletesről módosul változó összegűre;
 a törlesztés kezdete 2019. március 5-ről módosul 2020. december 1-re.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a kölcsön és járulékainak megfizetésére és
ezen kötelezettséget a kölcsön futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet
5. § (1) bekezdése szerint nyújtson be kérelmet az adósságot keletkeztető ügylethez a
Kormány részéről történő előzetes hozzájárulás iránt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önkormányzat szabályzatai
szerinti pénzügyi ellenjegyzőt a kölcsönszerződés módosítás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. november 20. - az előzetes hozzájárulás megkérése
2018. december 31. - a kölcsönszerződés módosítás megkötésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

270/2018. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86.§ (2) bekezdése
alapján a fogyatékosok nappali ellátása szociális alapszolgáltatási feladatot 2019.
január 1. napjától, mint az önkormányzat számára kötelező feladatot ellátja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátás feltételeinek
kialakításához és biztosításához a nyilvántartásba vételi eljárás megindítására, az
eljárásban szükséges valamennyi intézkedés, nyilatkozat megtételére, valamint a
befogadási eljárásban az önkormányzat képviseletére, továbbá az ellátás helyszínére
vonatkozó haszonkölcsön szerződés megkötésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. december 30.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 31-én
– szerdán – de. 10,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

271/2018. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
megállapodást kíván kötni a Hajdúdorogi Metropolitai Egyházzal (4025 Debrecen,
Petőfi tér 8.) a 4942/8 és a 4944 helyrajziszámú, Hajdúnánás, Óvoda u. 14. szám
alatti ingatlanok térítésmentes használatba adásáról templomépítés céljára.
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás tervezetét terjessze a képviselőtestület elé.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2018. december 31.
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jegyző

