Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 371/2017. (XI. 30.) számú határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott idõtartamra, az önkormányzat tulajdonát
képezõ, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 10. számú 20 m2 alapterületû garázst 500,- Ft/m2
/hó + ÁFA kiinduló licitáron.

2018. január 8. (hétfõ) 1200 óra

A pályázatok beérkezési határideje:
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37-es iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje:

2018. január 9. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. december 5.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 370/2017. (XI. 30.) számú Határozata alapján
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versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ,
4879 helyrajzi számú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésû, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 55. szám alatti, 3564 m2 alapterületû ingatlant a következõ feltételekkel:
-

az ingatlan becsült forgalmi értéke, valamint a megajánlható minimum vételi ár 37.085.000- Ft;

-

a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevõt terheli;

-

a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;

szerzõdéskötés csak természetes személlyel vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény szerinti átlátható szervezettel lehetséges;
-

pályázók tudomásul veszik a magyar állam elõvásárlási jogát.

Kifüggesztés idõpontja:

2017. december 8. (péntek)

A pályázatok beérkezési határideje:

2018. január 8. (hétfõ) 12:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül):

2018. január 9. (kedd) 13:00 óra

helye a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket
elfogadja.
A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 55. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a
beadási határidõ napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Bõvebb információ kérhetõ a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) fszt. 37-es irodájában
vagy telefonon a 06 (52) 381-411/142-es melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás, 2017. december 7.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester
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Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 373/2017. (XI. 30.) számú határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ, 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 30. szám alatti 6. parkolóhelyet 5 éves határozott idõtartamra 1.000,- Ft/hó + ÁFA kiinduló
licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje:

2018. január 8. (hétfõ) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje:

2018. január 9. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. december 5.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 372/2017. (XI. 30.) számú határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott idõtartamra, az önkormányzat tulajdonát
képezõ, 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 4. számú 14 m2 alapterületû garázst
500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.
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A pályázatok beérkezési határideje:

2018. január 8. (hétfõ) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje:

2018. január 9. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. december 5.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 307/2017. (IX. 27.) számú határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott idõtartamra, az önkormányzat tulajdonát
képezõ, 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 1. számú 14 m2 alapterületû garázst
500,- Ft/m 2 /hó + ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje:

2017. január 8. (hétfõ) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye:

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
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fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
A versenytárgyalás, licitálás helye:

2017. január 9. (kedd) 1000 óra
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. december 5.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 382/2017. (XI.30.) számú Határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti 7 éves határozott idõtartamra, az önkormányzat tulajdonát
képezõ,
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 12-14. szám alatti épület III. emeletének 21,1 m 2 alapterületû, helységeit
60.000.- Ft/hó + ÁFA kiinduló licitáron .

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 21. (csütörtök) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-os szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/174
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A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. december 22. (péntek) 09 00 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 369/2017. (XI.30.) számú Határozata értelmében
pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti, az önkormányzat tulajdonát képezõ,
4080 Hajdúnánás, 4804/3 hrsz. 33725 m 2 alapterületû, „kivett beépítetlen terület” megnevezésû
ingatlanát, 54.800.000.- Ft + ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 21. (csütörtök) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-os szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/174
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. december 22. 10 00 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 368/2017. (XI.30.) számú Határozata értelmében
pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti, az önkormányzat tulajdonát képezõ,
4080 Hajdúnánás, 0518 hrsz. 5575 m 2 alapterületû, „kivett saját használatú út” megnevezésû
ingatlanát , 1.000.000.- Ft + ÁFA kiinduló licitáron ,
azzal a kitétellel, hogy a vevõ az utat közforgalom elõl el nem zárhatja.

6/36

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 21. (csütörtök) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-os szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/174
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. december 22. 09 00 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 365/2016. (XII. 22.) számú határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ, 2814 helyrajzi számú,
természetben a
Hajdúnánás, Mártírok u. 14. szám alatti kivett ipartelep megnevezésû 7261 m2 alapterületû ingatlant az
alábbi feltételekkel:
•
•
•
•

az ingatlant egészben vagy épületenként/helyiségenként is bérbe lehet venni,
a bérlet idõtartama lehet határozott vagy határozatlan idõtartamú,
a versenytárgyalási ajánlatokban fel kell tüntetni a megajánlott bérleti díjat,
a Képviselõ-testület az ajánlatok beérkezési határideje lejárta utáni soron következõ ülésén bírálja el az
ajánlatokat.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 18. (hétfõ) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. december 19. (kedd) 1100 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. november 28.

Dr. Juhász Endre
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alpolgármester

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 411/2015. (XII. 17.) számú Képviselõ-testületi
Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történõ bérbeadásra meghirdeti az
önkormányzat tulajdonát képezõ hajdúnánási 2539 helyrajzi számú közterületen (Kossuth utcaNyíregyházi utca keresztezõdése) elhelyezkedõ buszváró épülete 6 hónapos határozott idõtartamra
5.000,- Ft+ÁFA/hó kiinduló licitár meghatározásával.
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 18. (hétfõ) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. december 19. (kedd) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „kis tanácskozó” terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. november 28.
Dr. Juhász Endre
alpolgármester

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 291/2016. (X. 27.) számú Határozata értelmében
versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ, a Hõforrás utcán található, 11 db építési telket
(helyrajzi számuk: 5535/1 – 5535/11)
bruttó 6.000,-Ft/m 2 kiinduló licitár meghatározásával.

Az ingatlanok a Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérõl szóló 22/2013. (VI.
30.) Önkormányzati Rendelet alapján a város „hétvégiházas üdülõterületek” övezetében fekszik, így ott
üdülõépületek, kerti építmények, továbbá a terület rendeltetésével összhangban álló kiszolgáló- és sport
építmények helyezhetõk el. Az ingatlanok területe 380 m2 és 569 m2 között mozog. Az ingatlanokról további
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információt a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37. irodájában, illetve telefonon a 06
52/381-411/143 számon kaphatnak.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 8. (péntek) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be. A pályázaton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan helyrajzi számát!
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal, földszint 37-es iroda (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. december 13. (szerda) 1100 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)

Szólláth Tibor
polgármester

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 151/2016. (V. 26.) számú Határozata értelmében
nyilvános pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ, alábbiakban körülírt ingatlanokat:

Hrsz.
6442
6443
6444
6445
6448
6449
6450

Cím

Mûv. ág

Tedej, Ujvárosi
M.u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.

kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület

9/36

Terület (m2)

Kiinduló licitár
(Ft)

800

540.000

800

540.000

800

540.000

800

540.000

813

550.000

809

550.000

800

540.000

6451
6462
6463
6464
6465
6466
6468
6469
6470
6471
6472
6481
6482
6483
6484
6485
6486

Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Ujvárosi
M. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.
Tedej, Tessedik
S. u.

6339/25

Tedej, Nyár u.

6339/26

Tedej, Nyár u.

kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
terület

800

540.000

800

540.000

800

540.000

800

540.000

800

540.000

806

545.000

800

540.000

800

540.000

800

540.000

800

540.000

800

540.000

880

530.000

860

525.000

839

510.000

819

500.000

798

490.000

783

480.000

870

940.000

882

950.000

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 18. (hétfõ) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Borítékbontás ideje: 2017. december 20. (szerda) 09 00 óra
A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37. iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
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Az ingatlanokról és a pályázati feltételekrõl bõvebb felvilágosítást kérhetnek a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) fszt. 37. irodájában Kulcsár Mária
önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézõnél.
A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 150/2016. (V. 26.) számú Határozata értelmében
versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ, alábbiakban körülírt ingatlanokat:

Hrsz.

Cím

780/19

Szabadság u.

780/20
780/21
1592/20
1612/1
4823
4824
4827

Mûv. ág

kivett beépítetlen
terület
kivett beépítetlen
Szabadság u.
terület
kivett beépítetlen
Szabadság u.
terület
kivett beépítetlen
Pázsit u.
terület
kivett beépítetlen
Pázsit u.
terület
Bajcsy-Zsilinszky kivett beépítetlen
u. 4.
terület
Bajcsy-Zsilinszky kivett beépítetlen
u. 6.
terület
Bajcsy-Zsilinszky kivett beépítetlen
u. 8.
terület

Terület (m2)

Kiinduló licitár
(Ft)

675

1.000.000

675

1.000.000

675

1.000.000

5816

17.448.000

5586

16.758.000

1030

1.800.000

1010

2.000.000

987

2.000.000

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 18. (hétfõ) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/174
Versenytárgyalás ideje: 2017. december 20. (szerda) 10 00 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Az ingatlanokról és a pályázati feltételekrõl bõvebb felvilágosítást kérhetnek a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) fszt. 37. irodájában Kulcsár Mária
önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézõnél.
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A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 12/2016. (I. 28.) számú Határozata értelmében
versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ az Eszlári utca – Nyúl utca – Brassai Károly utca által határolt 29 db
építési telket kedvezményes,
1.000.000,-Ft+ÁFA/telek kiinduló licitár meghatározásával.
A nyertes pályázó az ingatlanon 1 éven belül köteles megkezdeni a beépítést!
Az önkormányzat a telkekhez tervdokumentáció t is biztosít, melynek elõzetes egyeztetése érdekében
keressék Kissné Barta Piroska városfejlesztési és üzemeltetési irodavezetõt a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
fszt. 29. irodájában.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. december 18. (hétfõ) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázaton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan helyrajzi számát!
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. december 20. (szerda) 11 00 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Az ingatlanokról és a pályázati feltételekrõl bõvebb felvilágosítást kérhetnek a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
fszt. 37. irodájában Kulcsár Mária önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézõnél. (Telefon: 06
52/381-411/174, e-mail: kulcsar.maria@archiv.hajdunanas.hu)

Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 307/2017. (IX. 27.) számú határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott idõtartamra, az önkormányzat tulajdonát
képezõ, 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 1. számú 14 m2 alapterületû garázst
500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. november 13. (hétfõ) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
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A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. november 14. (kedd) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás, 2017. október 27.

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
„Fecskelakások” bérbeadására

A pályázónak a konkrét lakás meghatározása nélkül, a pályázati kiírásban megjelölt
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79. szám alatti lakásra lehet beadni pályázatát. A pályázó indokolással
együtt megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen igényei vannak (pl. földszinti), ezen igényeket
azonban indokolni is kell.

1. Pályázható lakások:
Címe:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79.

Helyrajzi száma:

4828

Komfort fokozata:
Fûtés:

összkomfortos
központi gázfûtés, egyedi mérõkkel, egyedi szabályozhatóság
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Lakás
Szint
száma
1
2
földszint
3

51 m2 +2,65 m2 loggia
39,04 m2 + 3,33 m2 loggia
39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

Szobák
Egyéb helyiségek
száma
2
elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba, wc
1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel

51 m2 +2,65 m2 loggia
2
2
2
51 m +2,65 m loggia
2
39,04 m2 + 3,33 m2 loggia
1

4
5
6
1. emelet
7

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba, wc
elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba, wc
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel

51 m2 +2,65 m2 loggia
2
2
2
51 m +2,65 m loggia
2
2
2
39,04 m + 3,33 m loggia
1

8
9
10
2. emelet
11
12
13
14
15
16

Alapterülete

tetõtér

Idõtartam
5 évig
6. évben

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia
51 m2 +2,65 m2 loggia
46,39 m2
34,37 m2
39,04 m2 + 3,33 m2
51 m2 +2,65 m2

Havi lakbér összege
(Ft/m2)
190,380,-

elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba, wc
elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba, wc
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel

2
1
1
1
1

elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba, wc
elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba wc-vel
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba wc-vel
elõtér, konyha-étkezõ, kamra, fürdõszoba wc-vel

Egy szobás lakás (39,04 m2)
havi bérleti díja
7.418 Ft
14.835 Ft

Két szobás lakás (51 m2) havi
bérleti díja
9.690,- Ft
19.380,- Ft

2. Bérbeadás idõtartama:
A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szerzõdés elsõ alkalommal 5 évre megállapított, határozott idõtartamra
szólhat. Az összesen 5 éves határozott idõ leteltét követõen, a bérlõ kérésére a lakásbérleti szerzõdést egy
alkalommal legfeljebb további 1 évre lehet meghosszabbítani, amennyiben
a) a bérlõnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és
b) a bérlõ a lakás karbantartásáról gondoskodott,

3. Bérbeadás feltételei:

A pályázatot azok a házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be,
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a)
akik közül a kérelem benyújtásának idõpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a
32. életévét,
b)
akik a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt
nyilvántartásba vételrõl szóló okirattal igazolják,
c)
akik vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony
idõtartamára lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötnek, amelynek összege havonta minimum 20.000
Ft,
d)
akik közül legalább az egyik pályázó rendelkezik a Hajdúnánás Városi Önkormányzat illetékességi
területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel,
e)
akik közül legalább az egyik pályázó három hónapot meghaladó folyamatos foglalkoztatásra
irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és
f)
akiknek a pályázókat és a velük együttköltözõket is figyelembe véve – az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.

Nem jogosult „Fecskelakásra” az a pályázó vagy a vele együtt költözõ:
a)
aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló
haszonélvezeti jog van bejegyezve,
b)

aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c)

aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette,

d)

aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

e)

aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

f)

akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

g)

aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, vagy

h)
aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára
jogtalan elõnyt jelentenek.

4. A pályázat értékelése során elõnyt jelent, ha a pályázó
a)

a megjelölt kötelezõ összeget meghaladó lakás-elõtakarékosságot vállal,

b)
a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvezõ hitelfelvételre jogosító pénzintézeti
lakás-elõtakarékossági szerzõdéssel,
c)

5 évnél kevesebb idejû igénybevételre pályázik,

d)

hosszabb idõ óta rendelkezik folyamatos hajdúnánási állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel,

e)

a bérleti szerzõdés határidejének lejártára, illetve a szerzõdés bármely okból történõ megszûnésének
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esetére szóló befogadói nyilatkozatot csatol.
Elfogadható az a lakás-elõtakarékossági szerzõdés, amelyen a pályázó nem szerzõdõ fél, de õ van
kedvezményezettként megjelölve.

5. A lakás a helyszínen megtekinthetõ: 2017. november 13. napjától, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati
Hivatal Szociális Csoportjával egyeztetett idõpontban.

6. A pályázat benyújtásának módja: 2017. december 08. napjáig az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület).
Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.archiv.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon
is megtalálható.

7. A pályázat elbírálásának módja: A pályázók közül a bérlõ személyét a képviselõ-testület választja ki.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás, 2017. október 05.

Szólláth Tibor
polgármester

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 295/2017. (IX. 27.) számú Határozata értelmében az
önkormányzat tulajdonát képezõ hajdúnánási 3056 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Perczel u. 12. szám alatti ingatlan kb. 125 m2 területû részét versenytárgyalásos pályázati úton történõ
értékesítésre meghirdeti 5.500,-Ft/m2 kiinduló licitár megjelölésével.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. október 16. (hétfõ) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
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A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. október 17. (kedd) 10 00 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 296/2017. (IX. 27.) számú Határozata értelmében az
önkormányzat tulajdonát képezõ hajdúnánási 4981 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Bartók Béla krt. 27. szám alatti kivett ipartelep megnevezésû 2024 m2 alapterületû ingatlant
versenytárgyalásos pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti az alábbi feltételekkel:
•
•
•
•

Az ingatlant egészben vagy épületeként/helyiségenként is bérbe lehet venni.
A bérleti idõtartama lehet határozott vagy határozatlan idõtartamú.
A versenytárgyalási ajánlatokban fel kell tüntetni a megajánlott bérleti díjat.
A képviselõ-testület a soron következõ ülésén bírálja el az ajánlatokat.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. október 20. (péntek) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. október 25. (szerda) 14 00 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
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„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzõje

a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
vagyonkezelési ügyintézõ
álláshelyének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama:
határozott idejû, várhatóan 2020.02.10-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõ

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök:
Az önkormányzati vagyon hasznosítása a képviselõ-testület döntései alapján, nem lakás célú helyiségek,
telkek, mezõgazdasági hasznosítású földterületek bérbeadása, eladása pályázat útján, szerzõdés
elõkészítés, szociális földprogram szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
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-

magyar állampolgárság

-

cselekvõképesség

-

büntetlen elõélet

Felsõoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, mûszaki menedzser, gazdasági
agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsõoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi,
statisztikai, informatikai, mûszaki, logisztikai felsõfokú, illetve mérlegképes könyvelõ szakképesítés
-

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

-

felhasználói szintû számítógépes ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

-

iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata

-

három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyzõ nyújt, az
52/381-411/104-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történõ megküldésével (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 13417-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: vagyonkezelési ügyintézõ.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó(ka)t a jegyzõ hallgatja meg, ezt követõen történik a jegyzõ döntése alapján
- a polgármester egyetértésével - az ügyintézõ kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap
próbaidõt köt ki.
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A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-

www.archiv.hajdunanas.hu – 2017. szeptember 29.

-

Hajdúnánási Újság – 2017. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2017. október 04.

A pályázati kiírás közzétevõje a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Fõigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás
a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

Hajdúnánás, 2017. szeptember 29.

Dr. Kiss Imre
jegyzõ

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 144/2017. (IV. 27.) számú Képviselõ-testületi
Határozata alapján pályázati útján történõ bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti 5. parkolóhelyet 5 éves határozott idõtartamra
1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó megajánlható minimum bérleti díj meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 4. (hétfõ) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37-es iroda,
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4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. szeptember 5. (kedd) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06 (52) 381-411/142

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse.

Szólláth Tibor
polgármester

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat
közigazgatási területén lévõ középfokú intézményben:
- a 9. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére, elõrehozott szakképzés esetén,
- 11. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére,
- 13. évfolyam (szakgimnáziumra, érettségire épülõ szakképzés) I. félévére
épülõ iskolarendszerû nappali tagozatos szakképzésben résztvevõ tanulók részére.

Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap
Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,- Ft/hó
Az ösztöndíjra pályázni lehet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Információjában hozzáférhetõ
mellékelt pályázati ûrlapon.
A pályázatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
- a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,
- attól függõen, hogy a tanuló melyik félévre vonatkozóan nyújt be pályázatot: másolat a tanuló félévi
osztályzatáról vagy a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményérõl, az intézmény eredeti hitelesítésével.
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A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A pályázat benyújtási helye, határideje: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. szeptember 10.

Az ösztöndíj odaítélésérõl a Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a
képviselõ-testület dönt a 2017. októberi képviselõ-testületi ülésen.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény
megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.
Tanulmányi átlag:
- szakközépiskolai tanulóknál legalább 3.5,
- szakgimnáziumban és érettségire épülõ szakképzésben tanulóknál legalább 4.0

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az ösztöndíjból való kizáró tényezõ:
- elégséges gyakorlati jegy,
- osztályismétlés,
- tanulói jogviszony megszûnése,
- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelõsségre vonás vagy eljárás.
- 5 órát meghaladó igazolatlan hiányzás.

Az önkormányzat döntésérõl 2017. november 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

pályázati ûrlap

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete tehetséggondozó programot hirdet
a város közigazgatási területén mûködõ középfokú intézmény gimnáziumi képzésében továbbtanuló
tehetséges diákok támogatására.
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Az ösztöndíjban való részesülés feltétele:
- 9. évfolyam I. félévére létrejött iskolarendszerû nappali tagozatos gimnáziumi képzésben tanulói jogviszony,
vagy
- hatosztályos gimnáziumi képzésben nyolcadik évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány.

Az ösztöndíj idõtartama: 10 hónap
Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 5.000,- Bocskai Korona/hó

A tehetséggondozó programban részt vevõ tanuló az ösztöndíj összegén kívül évente egy alkalommal
utólagosan biztosított 10.000,- Ft összegû támogatás, hátránykompenzáció megállapítására jogosult, a
szülõ – tankönyvvásárlás vagy nyelvvizsgadíj kifizetését igazoló – írásbeli igénylését követõen, amennyiben
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
b) a családban az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-t.
Az ösztöndíjra pályázni lehet a Kõrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumnál
(a továbbiakban: Gimnázium), illetve Hajdúnánás város honlapján hozzáférhetõ pályázati ûrlapon.
A tanulóknak a pályázatokat (a pályázati ûrlapot és mellékleteit) a Gimnázium részére kell benyújtani, aki
azt az adott év szeptember 15-ig továbbítja az Önkormányzat részére.
A pályázati ûrlapot a pályázó és az osztályfõnök által aláírva egy példányban kell benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
- a Gimnázium által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,
- a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményérõl, a Gimnázium eredeti hitelesítésével.

Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Az ösztöndíj odaítélésérõl a Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a
képviselõ-testület dönt az adott év szeptemberi képviselõ-testületi ülésén.

Az ösztöndíj elbírálása a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a
magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.
Tanulmányi átlag: 5
Az ösztöndíjból való kizáró tényezõ:
- igazolatlan hiányzás,
- tanulói jogviszony megszûnése,
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- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelõsségre vonás vagy eljárás.

Az önkormányzat döntésérõl az adott év szeptember 30-ig írásban értesíti a pályázókat.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

pályázati ûrlap

Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 234/2017. (VI. 29.) számú határozata
értelmében pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott idõtartamra, az
önkormányzat tulajdonát képezõ, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 2. számú, 20 m2
alapterületû garázst 500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 24. (hétfõ) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 25. (kedd) 1400 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. július 3.
Szólláth Tibor
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 226/2017. (VI. 29.) számú Határozata alapján
versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ,
103 helyrajzi számú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésû, természetben a 4080 Hajdúnánás,
Báthori u. 6. szám alatti 561 m2 alapterületû ingatlant a következõ feltételekkel:
-

az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.500.000- Ft;

a pályázat benyújtásával egy idõben a minimum vételi ár 10 %-át – 550.000,- Ft –bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes
pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
-

a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerzõdés megkötését
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követõ 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára (11738077-15372662);
-

a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevõt terheli;

-

a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;

-

pályázók tudomásul veszik a magyar állam elõvásárlási jogát.

Kifüggesztés idõpontja: 2017. július 5. (szerda)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 24. (hétfõ) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. július 25. (kedd) 09:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket
elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.
A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080
Hajdúnánás, Báthori u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási
határidõ napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhetõ telefonon a 06 (52)
381-411/142 vagy 143-as melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás, 2017. július 3.

Szólláth Tibor
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 60/2016. (II. 18.) számú Határozata alapján
versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ,
Hajdúnánás 3503/A/44 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. C II./2. szám
alatti 43 m 2 alapterületû „lakás” megnevezésû ingatlant a következõ feltételekkel:
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- a 332/2016. (XI. 24.) számú Képviselõ-testületi Határozat alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke
valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.800.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy idõben a minimum vételi ár 10 %-át bánatpénzként az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni , a nyertes pályázónál ez az
összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 5
banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevõt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elõvásárlási jogát.
A Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám „Otthon Melege Program” nyertes társasház, mely a pályázat
keretében felújításra került (szigetelés, nyílászáró csere, külsõ homlokzat festése).
Kifüggesztés idõpontja: 2017. június 27. (kedd)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 17. (hétfõ) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. július 18. (kedd) 09:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket
elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.
A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. C II./2. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén
a beadási határidõ napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhetõ telefonon a 06
(52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. június 28.

Szólláth Tibor
polgármester

Pályázati Felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 204/2016. (VI. 30.) számú határozata értelmében
pályázati úton történõ bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott idõtartamra, az önkormányzat tulajdonát
képezõ, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 14 m2 alapterületû 4. számú garázst 500,Ft/m 2 /hó + ÁFA kiinduló licitáron.
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 17. (hétfõ) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
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4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 18. (kedd) 1400 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás, 2017. június 28.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 30/2017. (I. 26.) számú Határozata alapján
versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ,
4916/A/10 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám alatti 56 m2
alapterületû, 2 szobás, komfortos „lakás” megnevezésû ingatlant a következõ feltételekkel:
- az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.600.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy idõben a minimum vételi ár 10 %-át – 560.000,-Ft – bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni , a nyertes
pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 5
banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevõt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elõvásárlási jogát.
Kifüggesztés idõpontja: 2017. június 6. (kedd)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. június 26. (hétfõ) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. június 27. (kedd) 11:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket
elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.
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A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080
Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a
beadási határidõ napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhetõ telefon a 06 (52)
381-411/142 vagy 143-as melléken.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás, 2017. június 6.

Szólláth Tibor
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 35/2016. (II. 18.) számú Határozata alapján
versenytárgyalásos pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ,
Hajdúnánás 3503/A/29 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. B III./1.
szám alatti 43 m 2 alapterületû „lakás” megnevezésû ingatlant a következõ feltételekkel:
- a 331/2016. (XI. 24.) számú Képviselõ-testületi Határozat alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke
valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.800.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy idõben a minimum vételi ár 10 %-át bánatpénzként az önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni , a nyertes pályázónál ez az
összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerzõdés megkötését követõ 5
banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevõt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elõvásárlási jogát.
A Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám „Otthon Melege Program” nyertes társasház, mely a pályázat
keretében felújításra került (szigetelés, nyílászáró csere, külsõ homlokzat festése).
Kifüggesztés idõpontja: 2017. június 6. (kedd)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. június 26. (hétfõ) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. június 27. (kedd) 08:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket
elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.
A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. B III./1. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás

28/36

esetén a beadási határidõ napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhetõ telefon
a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.
A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minõsítse!
Hajdúnánás, 2017. június 6.

Szólláth Tibor
polgármester

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 144/2017. (IV. 27.) számú Képviselõ-testületi
Határozata alapján pályázati útján történõ bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képezõ 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti 5. parkolóhelyet 5 éves határozott idõtartamra
1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó megajánlható minimum bérleti díj meghatározásával.
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 3. (hétfõ) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37-es iroda,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 4. (kedd) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06 (52) 381-411/142

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minõsítse!

Hajdúnánás, 2017. június 13.

Pályázati felhívás
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Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 140/2017. (IV. 27.) számú Határozata értelmében
nyilvános pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ hajdúnánási 01121/2 helyrajzi számú
szántó mûvelési ágú 98 m 2 alapterületû ingatlant
35.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

A pályázat elnyerése nem mentesít az adásvételnek a mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 21. §-ában körülírt elõvásárlásra jogosultakkal történõ hirdetményi úton történõ
közlése (kifüggesztése) alól!

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 19. (péntek) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Borítékbontás ideje: 2017. május 22. (hétfõ) 10 00 óra
A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37. iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 139/2017. (IV. 27.) számú Határozata értelmében
nyilvános pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ hajdúnánási 01113/12 helyrajzi számú
szántó mûvelési ágú 1008 m 2 alapterületû ingatlant
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290.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.
A pályázat elnyerése nem mentesít az adásvételnek a mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 21. §-ában körülírt elõvásárlásra jogosultakkal történõ hirdetményi úton történõ
közlése (kifüggesztése) alól!
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 19. (péntek) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Borítékbontás ideje: 2017. május 22. (hétfõ) 09 00 óra
A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37. iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 379/2016. (XII. 22.) számú Határozata értelmében
nyilvános pályázati úton történõ telekalakítással vegyes értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ, hajdúnánási 3343 helyrajzi számú
kivett saját használatú út megnevezésû ingatlanának az alábbi térképrészleten jelölt részét
230.000,-Ft megajánlható minimum vételár megjelölésével:

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. március 10. (péntek) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

31/36

Telefon: (06) 52/381-411/143
Borítékbontás ideje: 2017. március 13. (hétfõ) 09 00 óra
A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37. iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 26/2017. (I. 26.) számú Határozata értelmében
nyilvános pályázati úton történõ értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képezõ 5535 helyrajzi számú ingatlannak
az alábbi térképrészleten jelölt 42 m 2 területû részét
bruttó 252.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. február 17. (péntek) 12 00 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázaton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan helyrajzi számát!
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Borítékbontás ideje: 2017. február 20. (hétfõ)

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minõsítse!

JUTALMAZÁSI SZABÁLYZAT
A versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplõ általános és középiskolai tanulók elismerésére
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1.

A szabályzat hatálya:

a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti azokat
a tanulókat, akik tanulmányi, mûvészeti és sportversenyeken megyei, regionális, országos vagy
nemzetközi versenyeken, pályázatokon sikeresen szerepeltek.
A három kategória – tanulmányi, mûvészeti, sport – külön kerül értékelésre.
b) A szabályzat hatálya kiterjed Hajdúnánás város alap- és középfokú oktatási intézményeiben az adott
jutalmazási ciklusban tanulói jogviszonyban lévõ tanulóira.
c) A szabályzat idõben az elõzõ naptári év január 1-e és december 31-e között lezajlott versenyekre
vonatkozik.
d) A szabályzat két típusban (ezen belül az a) pont szerinti három kategóriában) ismeri el a
versenyeredményeket:
- kiemelt versenyek : a minden tanévben a Magyar Közlönyben megjelenõ a tanév rendjét szabályozó
rendelet mellékletében szereplõ tanulmányi, mûvészeti és sportversenyek;
- egyéb versenyek :
• º az oktatási, mûvelõdési, egészségügyi, sport hatáskörû és jogú intézmények által szervezett és
ellenõrzött versenyek,
º az Országgyûlés által elismert egyház által szervezett versenyek,
º egyéb, a neveléssel-oktatással kapcsolatos versenyek.

2.

A jutalmazásra történõ felterjesztés, az arról való döntés szabályai:

a) A pályázat benyújtható az elõzõ naptári évben kiemelkedõ eredményt elérõ tanulók jutalmazására.
b) A jutalmazásra pályázni a mellékelt ûrlapon lehet minden év január 31-ig, melyet a Hajdúnánási Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodájába kell eljuttatni.
c) Pályázni azokra a szabályzat 1/b pontja alá tartozó tanulók, tanulócsoportok díjazására lehet, akik
kiemelkedõ megyei, regionális, országos, nemzetközi eredményeket értek el.
- Megyei: legalább 5 település részvétele esetén
- Regionális: legalább 3 megye részvétele esetén
- Országos:

legalább 10 megye részvétele esetén

- Nemzetközi: legalább 5 ország részvétele esetén
d) A versenykiírás fénymásolatát a javaslattevõnek csatolnia kell a felterjesztéshez, a helyezési
dokumentáció másolatával együtt.
e) A jutalmazásra fordítható összeget a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete biztosítja az
önkormányzat éves költségvetése terhére.
f) A jutalom odaítélésérõl a MOISB javaslata alapján a képviselõ-testület dönt.
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g) Az elõkészítõ munkában véleményezési joggal részt vehetnek és meg kell hívni az intézmények
delegáltjait.
3.

A jutalmazás idõpontjának meghatározása:

A jutalmazásra minden év március 15-én kerül sor.
4. A jutalmazás szabályai:
a) Oklevéllel ismerhetõk el: Levelezõ versenyek I-V. országos helyezés
Megyei versenyek II-V. helyezés
Regionális versenyek IV-VI. helyezés
b) Versenykörülmények között zajló önálló vagy csoportos tanulói teljesítmények kerülhetnek díjazásra.
c) Jutalmazási kör:
Megyei:
Regionális:
Országos:
Nemzetközi:

I. helyezés
I-III. helyezés
I-X. helyezés
I-XV. helyezés

d) A jutalmazás mértéke a képviselõ-testület által a mindenkori éves költségvetésben meghatározott
keretösszeg.
A jutalmazásnál kiemelt szempont:
- kiemelt versenyek,
- felmenõ rendszerû versenyek.
A MOISB jogosult minden évben javaslatot tenni a versenyek résztvevõi számára kirándulással, vagy 5
alkalmas fürdõbérlettel, pénzbeli vagy kulturális programmal való jutalmazására.
e) Egy felkészüléssel (pl. sport, versmondás) több versenyen elért eredmények közül a legmagasabb
helyezés kerül jutalmazásra.
5. A javaslattételnél a bizottság, az elbírálásnál a képviselõ-testület csak azokat a javaslatokat veszi
figyelembe, amelyek tartalmi és formai szempontból maradéktalanul megfelelnek a szabályzat elõírásainak
és határidõre beérkeznek.
6. A felkészítõ pedagógusok elismerése:
- oklevél,
- 5 alkalmas fürdõbérlet,
- belépõ kulturális programra
- pénzjutalom
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Hajdúnánás, 2017. január 26.

Szólláth Tibor
polgármester

Javaslattételi lap

Pályázati felhívás
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat
közigazgatási területén lévõ középfokú intézményben:
-

a 9. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére, elõrehozott szakképzés esetén,
-

11. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére,

13. évfolyam (szakgimnáziumra, érettségire épülõ szakképzés) I. félévére

épülõ iskolarendszerû nappali tagozatos szakképzésben résztvevõ tanulók részére.
Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap
Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,- Ft/hó
Az ösztöndíjra pályázni lehet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Információjában hozzáférhetõ
mellékelt pályázati ûrlapon .
A pályázatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei :
-

a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás ,

attól függõen, hogy a tanuló melyik félévre vonatkozóan nyújt be pályázatot: másolat a tanuló félévi
osztályzatáról , az intézmény eredeti hitelesítésével.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A pályázat benyújtási helye, határideje : Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. január 31.
Az ösztöndíj odaítélésérõl a Mûvelõdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a
képviselõ-testület dönt a 2017. februári képviselõ-testületi ülésen.
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Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény
megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.
Tanulmányi átlag:
-

szakközépiskolai tanulóknál legalább 3.5,

szakgimnáziumban és érettségire épülõ szakképzésben tanulóknál legalább 4.0
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
Az ösztöndíjból való kizáró tényezõ:
-

elégséges gyakorlati jegy,
-

-

osztályismétlés,

tanulói jogviszony megszûnése,

az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelõsségre vonás vagy eljárás.
-

5 órát meghaladó igazolatlan hiányzás.

Az önkormányzat döntésérõl 2017. március 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

Pályázati ûrlap
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