
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
98/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévı Hajdúnánás, Dorogi utca Mártírok és Magyar utcák 
közötti útszakaszának bruttó 15.996.240,- Ft becsült költségő burkolat-
felújítását határozza el. 

 
A beruházás megvalósításához az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által kiírt, a decentralizált „települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítására” irányuló támogatás 
elnyerésére pályázatot nyújt be. 
 
A képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges 50 % önerıt, 
7.998.120,- Ft összegben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi 
költségvetésében helyi utak fenntartása elnevezéső szakfeladaton, 
útburkolat megerısítés, pályázati önerı elnevezéssel e célra elkülönített 
keretbıl biztosítja. 
 
A támogatás elnyerése esetén a beruházást a Hajdúnánási Városi 
Önkormányzat 2007. évben kívánja elvégezni, s a továbbiakban a 
felújított utat, a pályázatban megjelölt céloknak megfelelıen mőködteti. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. április 15. (a pályázat benyújtásának idıpontja) 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
99/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.)  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulásnak a Szociális és Munkaügyi 
Miniszter 2007/5. b. számú, „A hátrányos helyzető, tartós 
munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, 
életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzető települések és 
kistérségek felzárkóztatását szolgáló  foglalkoztatási programokkal” 
címmel meghirdetett közmunkaprogram megvalósítására irányuló 
pályázatát és csatlakozásával támogatja annak benyújtását. 

 
2.)  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, 

hogy pályázatban tervezett hajdúnánási illetıségő 19 fı 
foglalkoztatásához szükséges saját erıt, 221.667,- Ft-ot az 
önkormányzat 2007. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 
értesítésérıl és a pályázati önerı megfizetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. április 5. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
100/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) 
pontja, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a  
102. § (3) bekezdése alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
iskolafenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének a 3/2007. (I. 08.) számú Képviselı-testületi 
Határozatával elrendelt költséghatékonysági elemzés alapján a 2007/2008. 
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeit.  

 A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy jogutóddal kívánja megszüntetni az 
I. Számú Óvodai Egységet (OM azonosító: 030804, székhelye:  
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám) 2007. augusztus 1. napjával azzal, 
hogy a feladatai ellátására jogutódként megbízza a II. Számú Óvodai 
Egységet (OM azonosító: 030805, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. 
szám). 

 
2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy végezze el a döntés  

elıkészítı munkákat egy munkacsoport felállításával és közremőködésével, 
a határozatban foglalt megoldási javaslatok figyelembevételével, és tegyen  
javaslatot a képviselı-testület felé a város intézményhálózatának  
racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntés meghozatalára. 

 
 Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
 képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. április 21. – a képviselı-testület tájékoztatására 
  2007. május 30. – a döntési javaslatok képviselı-testület elé  

 terjesztésére 
 

 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyzı 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
101/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) 
pontja, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a  
102. § (3) bekezdése alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
iskolafenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének a 3/2007. (I. 08.) számú Képviselı-testületi 
Határozatával elrendelt költséghatékonysági elemzés alapján a 2007/2008. 
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeit.  

 A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy át kívánja szervezni a Makláry 
Lajos Általános, Mővészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakszolgálatot (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám) azzal, hogy a 
gimnáziumi feladatait a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola, Kollégiummal (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) 
láttatja el, 2007. augusztus 1. napjától.  

 
2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy végezze el a döntés  

elıkészítı munkákat egy munkacsoport felállításával és közremőködésével, 
a határozatban foglalt megoldási javaslatok figyelembevételével, és tegyen  
javaslatot a képviselı-testület felé a város intézményhálózatának  
racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntés meghozatalára. 

 
 Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
 képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. április 21. – a képviselı-testület tájékoztatására 
  2007. május 30. – a döntési javaslatok képviselı-testület elé  

 terjesztésére 
 

 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyzı 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
102/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) 
pontja, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a  
102. § (3) bekezdése alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
iskolafenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének a 3/2007. (I. 08.) számú Képviselı-testületi 
Határozatával elrendelt költséghatékonysági elemzés alapján a 2007/2008. 
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeit.  

 
 A.) változat:  
 A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Makláry Lajos Általános, Mővészeti 
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat (4080 Hajdúnánás, Iskola 
u. 3. szám), a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskolával (4080 
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám), a Barcsa János Számítástechnika 
Tagozatos Általános Iskolával (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám) és a 
Bocskai István Általános Iskolával (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. 
szám) változatlan intézményi struktúrával mőködik tovább. 

 
  A képviselı-testület felhívja az intézmények vezetıit a további 

költséghatékony mőködésre. 
 

 B.) változat:  
 A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy jogutóddal kívánja megszüntetni a 
Barcsa János Számítástechnika Tagozatos Általános Iskolát (4080 
Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám), a Bocskai István Általános Iskolát (4080 
Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám), a Makláry Lajos Általános, Mővészeti 
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálatot (4080 Hajdúnánás, Iskola 
u. 3. szám), valamint a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskolát 
(4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám). A város valamennyi általános 
iskoláját az újonnan megalapítandó jogutód többcélú intézmény 
tagintézményeivé kívánja alakítani 2007. augusztus 1. napjától.  

 Az új intézmény székhelye: 4080 Hajdúnánás Polgári út 71. szám.  
 
 
 



 
2 
 

 
2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy végezze el a döntés  

elıkészítı munkákat egy munkacsoport felállításával és közremőködésével, 
a határozatban foglalt megoldási javaslatok figyelembevételével, és tegyen  
javaslatot a képviselı-testület felé a város intézményhálózatának  
racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntés meghozatalára. 

 
 Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
 képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. április 21. – a képviselı-testület tájékoztatására 
  2007. május 30. – a döntési javaslatok képviselı-testület elé  

 terjesztésére 
 
 

 
kmft. 

 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                          jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
103/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) 
pontja, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a  
102. § (3) bekezdése alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
iskolafenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének a 3/2007. (I. 08.) számú Képviselı-testületi 
Határozatával elrendelt költséghatékonysági elemzés alapján a 2007/2008. 
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeit.  

 A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy jogutóddal kívánja megszüntetni a 
Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskolát (4080 Hajdúnánás, 
Baross u. 11. szám) 2007. augusztus 1. napjával azzal, hogy a feladatai 
ellátására jogutódként megbízza a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola, Kollégiumot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám).  

 Az új intézmény székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29. 
 

2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy végezze el a döntés  
 elıkészítı munkákat egy munkacsoport felállításával és közremőködésével, 
 a határozatban foglalt megoldási javaslatok figyelembevételével, és tegyen  
 javaslatot a képviselı-testület felé a város intézményhálózatának  
 racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntés meghozatalára. 

 
 Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
 képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. április 21. – a képviselı-testület tájékoztatására 
  2007. május 30. – a döntési javaslatok képviselı-testület elé  

 terjesztésére 
 

 

kmft. 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyzı 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
104/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja, 
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. §  
(4) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése 
alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint iskolafenntartó úgy határoz, 
hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a 3/2007.  
(I. 08.) számú Képviselı-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági 
elemzés alapján a 2007/2008. tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város 
önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeit.  

 A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy  

 

 A.) változat:  
  A város alapfokú mővészetoktatási tevékenységét oly módon kívánja  

mőködtetni, hogy az állami normatív támogatás maximális lehívása  
biztosítható legyen.  

 
  B.) változat: 
 A város alapfokú mővészetoktatási tevékenységét oly módon kívánja  

mőködtetni, hogy az állami normatív támogatás maximális lehívása  
biztosítható legyen.  

  Át kívánja szervezni a város alapfokú mővészetoktatási tevékenységét, és  
 az újonnan létesülı többcélú intézmény tagintézményeként kívánja  
 mőködtetni.  

 
2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy végezze el a döntés  
 elıkészítı munkákat egy munkacsoport felállításával és közremőködésével,  a 
 határozatban foglalt megoldási javaslatok figyelembevételével, és tegyen  
 javaslatot a képviselı-testület felé a város intézményhálózatának  
 racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntés meghozatalára. 

 
 Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
 képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. április 21. – a képviselı-testület tájékoztatására 
  2007. május 30. – a döntési javaslatok képviselı-testület elé  

 terjesztésére 
 

kmft. 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                             jegyzı 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
105/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) 
pontja, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a  
102. § (3) bekezdése alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
iskolafenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének a 3/2007. (I. 08.) számú Képviselı-testületi 
Határozatával elrendelt költséghatékonysági elemzés alapján a 2007/2008. 
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeit.  

 A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy összevontan, önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervként mőködı Gazdasági Ellátó Intézményt kíván 
létesíteni valamennyi, a város közoktatási intézményének gazdálkodási 
feladatának integrálásával 2007. augusztus 1. napjától.  

 Az új intézmény székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám.  
 

2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy végezze el a döntés  
 elıkészítı munkákat egy munkacsoport felállításával és közremőködésével, 
 a határozatban foglalt megoldási javaslatok figyelembevételével, és tegyen  
 javaslatot a képviselı-testület felé a város intézményhálózatának  
 racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntés meghozatalára. 

 
 Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
 képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. április 21. – a képviselı-testület tájékoztatására 
  2007. május 30. – a döntési javaslatok képviselı-testület elé  

 terjesztésére 
 

 
kmft. 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyzı 
 

 

 

 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
106/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja, 
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) 
bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a  
102. § (3) bekezdése alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
iskolafenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének a 3/2007. (I. 08.) számú Képviselı-testületi 
Határozatával elrendelt költséghatékonysági elemzés alapján a 2007/2008. 
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeit.  
A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a képviselı-testület meg kívánja vizsgálni a 
közoktatási intézmények karbantartási feladatok racionalizálási 
lehetıségeit. A képviselı-testület 2007. áprilisi ülésre készüljön errıl 
elıterjesztés. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
képviselı-testület elé. 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 

 Határidı: 2007. április 21.  
 
 
 

kmft. 
 
 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                           jegyzı 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
107/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) 
pontja, a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 85. § (4) bekezdése, a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. 
§ (3) bekezdése alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint 
iskolafenntartó úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének a 3/2007.(I. 08.) számú Képviselı-testületi 
Határozatával elrendelt költséghatékonysági elemzés alapján a 2007/2008. 
tanévtıl kezdıdıen át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményeit. A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait 
figyelembe véve kinyilvánítja azon szándékát, hogy a képviselı-testület 
megvizsgálja annak lehetıségét, hogy a pedagógiai szakszolgálat kistérségi 
fenntartásban mőködjön tovább. 

 
2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy végezze el a döntés  
 elıkészítı munkákat egy munkacsoport felállításával és közremőködésével, 
 a határozatban foglalt megoldási javaslatok figyelembevételével, és tegyen  
 javaslatot a képviselı-testület felé a város intézményhálózatának  
 racionálisabb mőködése érdekében szükséges döntés meghozatalára. 

 
 Felhívja a polgármestert, hogy a megalapozott javaslatát terjessze a  
 képviselı-testület elé. 

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2007. április 21. – a képviselı-testület tájékoztatására 
  2007. május 30. – a döntési javaslatok képviselı-testület elé  

 terjesztésére 
 

 
kmft. 

 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyzı 
 

 

 

 

 

 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
108/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város oktatási 
intézményrendszerének átszervezésével kapcsolatosan hozott elvi 
döntések elıkészítése tárgyában szükségesnek tart egy külsı szakértı 
bevonását maximum 4 hónapos idıtartamra. 
 
A képviselı-testület elhatározza a feladat végrehajtásának segítésére 
legalább 3 cég megkeresését árajánlat kérés céljából. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
árajánlatokat – a döntés meghozatala céljából – terjessze a képviselı-
testület elé. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. április 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
109/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
a Térségi Integrált Szakképzı Központ (TISZK) létrehozásával 
kapcsolatos feladatok elvégzésének szervezését – az intézmények 
vezetıinek bevonásával – meg kell kezdeni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szervezési feladatok lebonyolítására 
hozzon létre egy munkacsoportot, melynek vezetésével Török István 
önkormányzati képviselıt bízza meg. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester – a munkacsoport létrehozására 
 Török István képviselı – a szervezési feladatok 

lebonyolítására 
 
Határidı: 2007. április 30. 
 2007. május 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                jegyzı



 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
110/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy 
a város oktatási intézményeinek átszervezésével kapcsolatosan lakossági 
közmeghallgatást kíván tartani. 
 
A közmeghallgatás idıpontja: 2007. április 12. (csütörtök) du. 17,00 óra 
 
A közmeghallgatás helye:  a Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ  
 és Könyvtár színházterme 
 
Felkéri a polgármestert a közmeghallgatás idıpontjának szokásos módon 
történı közzétételére. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. április 12. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 

  

 

 

 

    

 

 
 
 
 



 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
111/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 90/2007. (III. 

22.) számú Képviselı-testületi Határozatban foglaltak figyelembe 
vételével úgy határoz, hogy az önkormányzat és a Mediterrán Therme 
Szálloda és Vendéglátó Kft. (1106 Budapest, Maglódi u. 47. sz.) között, 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı Hajdúnánás, Fürdı utcai, 
5381/3. hrsz-ú, 7100 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezéső  
- szállodaépítés céljára értékesített - terület adásvételére vonatkozó 
szerzıdésben rögzített visszavásárlási joggal élve az eredeti vételár  
50%-os értékén, 10.650.000,- Ft + ÁFA összegért visszavásárolja az 
ingatlant, mely összeget az önkormányzat 2007. évi költségvetésének 
tartaléka terhére biztosít. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a Mediterrán Therme Szálloda és 

Vendéglátó Kft.-nek  (1106 Budapest, Maglódi u. 47. sz.) a határozatban 
foglaltakról való értesítésérıl, a vételár visszafizetésérıl és a szükséges 
szerzıdés aláírásáról gondoskodjon.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. április 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
112/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati vagyonról és 

az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati 
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, a 17/2006.  
(V. 25.) és a 26/2006. (IX. 25.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 21/2005.  
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (3) bekezdése alapján, nyilvános 
versenytárgyalás útján, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezı Hajdúnánás, 
Fürdı utcai, 5381/3. hrsz-ú, 7100 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezéső 
ingatlan szállodaépítés céljára történı értékesítését határozza el az alábbi feltételekkel: 

 
 Pályázati feltételek: 
- A szerzıdés megkötését követı két éven belül egy minimum 35 szobás, legalább 

200 fıs éttermi kapacitással rendelkezı szálloda megépítése, üzembe helyezése.  
- A nyertes pályázónak a szerzıdés aláírásától számított 1 éven belül a szálloda 

megépítését el kell kezdeni, legalább az alapozási munkálatokat el kell végeznie. 
 Amennyiben az alapozási munkálatok nem készülnek el, úgy az önkormányzatot 

visszavásárlási jog illeti meg a versenytárgyaláson kialakult, szerzıdésben 
rögzített vételár 50 %-os értékén, 

- A pályázónak a szerzıdés aláírásától számított 3 éven belül meg kell valósítania a 
beruházást. Amennyiben a beruházás nem készül el, úgy az önkormányzatot  
visszavásárlási jog illeti meg a versenytárgyaláson kialakult, szerzıdésben 
rögzített vételár 50 %-os értékén, 

- A visszavásárlási ár automatikusan csökkentendı a területnek az eredeti, 
szerzıdéskötéskori állapotára való visszaállításának költségeivel.  

- A pályázónak szándéka komolyságának bizonyítására legalább a megvásárolni 
kívánt terület forgalmi értékét elérı forgalmi értékő ingatlant biztosítékként kell 
felajánlania. Az adás-vételi szerzıdés megkötésekor a biztosítékként felajánlott 
ingatlanra elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére kerül sor a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat javára.  
A pályázónak a pályázat benyújtásakor a biztosítékként felajánlott ingatlan  
10 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát be kell csatolni. Az elidegenítési és 
terhelési tilalom törlésére a szálloda üzembe helyezésekor kerülhet sor. 

-  A pályázat benyújtásával egyidıben a pályázó köteles 3.000.000,- Ft ajánlati 
biztosítékot befizetni a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
pénztárába. A nyertes pályázó esetében az ajánlati biztosíték a vételárba 
beszámításra kerül. Amennyiben a szerzıdés megkötésére a pályázónak felróható 
okból a pályázat eredményének kihirdetését követıen 15 napon belül nem kerül 
sor az ajánlati biztosíték az önkormányzatot illeti meg.  

 -  A nyertes pályázó a vételárat  az adásvételi szerzıdéssel egyidejőleg átutalással 
köteles megfizetni az önkormányzati számlaszámra.  

 -  A kiíró fenntartja jogát, hogy elınytelen ajánlatok beérkezése esetén nem hirdet 
eredményt. 

 
 



 
2 
 
 

A pályázat elbírálásának szempontjai:   
- a megépítendı szálloda paraméterei és szolgáltatásai;  
- a felajánlott vételár összege; 
- a felajánlott biztosíték értéke és megfelelısége; 
- helyi munkaerı foglalkoztatásának mértéke a kivitelezés és az 

üzemeltetés során; 
- a pályázó referenciái és gazdasági alkalmassága; 
- a kiírástól elınyösebb feltételek vállalása. 

 

Kiinduló licit ár: 4250,- Ft/m2 +ÁFA 
 

 A pályázatok beérkezési határideje: 2007. május 21.   9,00 óra 
 A pályázat beadható személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, zárt borítékban 

„Pályázat szálloda építési telek megvásárlásra” felirattal és zárt borítékban a pályázó 
nevének feltüntetésével 2 példányban. 

 A pályázatok bontása: 2007. május 21. 10,00 óra 
 Versenytárgyalás, licitálás: 2007. május 21. 11,00 óra 
 Eredményhirdetés: 2007. május 25. 10,00 óra 
 

A pályázati felhívást rövidített formában a Népszabadságban és a Szuperinfóban, 
illetıleg a Hajdúnánási Újságban kell közzétenni, a pályázók részére részletes kiírást, 
illetve pályázati egységcsomagot kell biztosítani.  

 

A képviselı-testület javasolja a polgármester felé, hogy a pályázatok felbontására és a 
versenytárgyalás lebonyolítására, valamint a pályázatok értékelésére az alábbi 
összetételő munkacsoportot kérje fel:  

 
- Szólláth Tibor képviselı, 
- Dombi György képviselı, 
- László Sándor képviselı  

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatoknak az elıkészítı 
munkacsoport általi értékelését követıen a nyertes pályázóval a kiírt feltételeknek 
megfelelıen kötendı adás-vételi szerzıdés tervezetét a képviselı-testület következı 
ülésére mutassa be. 

 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. április 30.  - a pályázat megjelentetésére 
  2007. június 1.  - a szerzıdés megkötésére 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                      jegyzı 
  

 
 



 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
113/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy 
a jelenlegi ismeretei szerint 2007. évben indítva nem tervez olyan építési 
beruházást, árubeszerzést, illetve szolgáltatás megrendelését, ami a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) hatálya alá tartozik, és ezzel a Kbt. 5. §-ában az önkormányzat 
számára kötelezıen elıírt éves összesített közbeszerzési terv 
megalkotását indokolttá tenné. 

 
A képviselı-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége elıre nem látható 
okból, vagy egyéb változásból az év folyamán felmerülne, úgy a Kbt. 
elıírásainak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési tervét a 2007. 
évre vonatkozóan, az eljárás megindítása elıtt elkészíti. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. december 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                jegyzı 
 
 
 
 
 



 
 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
114/2007. (IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, a helyi önszervezıdı 
közösségek 2007. évi támogatására, pénzeszköz átadásokra biztosított 
elıirányzat terhére, a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
javaslata alapján, 200.000,- Ft támogatásban részesíti a 
Táplálékallergiában Szenvedıkért Alapítványt (4080 Hajdúnánás, Jókai 
u. 26. sz.). 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Táplálékallergiában Szenvedıkért 
Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Jókai u. 26. sz.) részére a támogatás 
kifizetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határidı: 2007. április 30. 

  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
04-én – szerdán – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  ülésérıl 
készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
13/2007. (IV. 10.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
2/2004. (II. 13.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, többször módosított 15/2005.  
(IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 13/2007. (IV. 10.) 
Önkormányzati Rendeletet   m e g a l k o t j a. 
 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határidı:  2007. április 10. 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                jegyzı 
 
 


