
  

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
21-én – szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
115/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
szükségesnek tartja a 116/2006. (VI. 29.) számú Képviselı-testületi 
Határozattal kinyilvánított csatlakozási szándékának eredményeként, a 
Hajdúböszörményi Kistérségben létrehozott területfejlesztési célú Malomkı 
Egyesület munkájának megismerése kapcsán egy tájékoztató elkészítését. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elkészítésérıl a Malomkı 
Egyesület vezetıjét értesítse, valamint a tájékoztatót terjessze a képviselı-
testület következı ülésére. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. május 31. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
21-én – szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
116/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási 
Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl 
készült tájékoztatóját megtárgyalta, és azt tudomásul veszi. 

 
 Felelıs: - 
 Határidı: - 

 
 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete köszönetét fejezi 

ki a Városi Rendırkapitányság vezetıinek és az állomány dolgozóinak a 
végzett munkájukért. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület köszönet-nyilvánítását 

a Városi Rendırkapitányság vezetıjének tolmácsolja. 
 
 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  
21-én – szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
14/2007. (IV. 27.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2006. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, és a 2006. évi 
költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 
14/2007. (IV. 27.) 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 27. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
21-én – szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
117/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-a alapján az 
önkormányzat 2007-2010.  ciklusra vonatkozó gazdasági programját 
megtárgyalta, de nem fogadta el. 
A képviselı-testület elhatározta, hogy a képviselı-testület következı ülésére 
ismételten készüljön elıterjesztés az önkormányzat gazdasági programjára 
vonatkozóan. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági programját a 
képviselı-testület májusi ülésére – ismételten – terjessze elı. 

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

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
21-én – szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
118/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési 
intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban 2006. évben végzett pénzügyi-
gazdasági ellenırzések tapasztalatairól készült elıterjesztést elfogadja. 

 
Felelıs:    - 
Határidı: - 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
119/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete „VÁLLALKOZÁS-
FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT 2007” címen pályázatot ír ki 
hajdúnánási székhelyő és telephelyő mikrovállalkozások részére az alábbi 
feltételekkel: 

 
 Pályázati cél:  új munkahelyek teremtésének elısegítése Hajdúnánáson.  
  

 Pályázati keret:  8.500.000 Ft 
 
 Egy fı foglalkoztatott után elnyerhetı támogatás:       300.000,- Ft 
 
 Maximálisan támogatható létszám pályázónként:    5 fı. 
  
   Támogatás formája:  vissza nem térítendı támogatás, mely egyösszegő  

 támogatásként kerül kifizetésre. 
    
 Pályázati jogosultság: 
 

 Jogosult pályázatot benyújtani minden mikrovállalkozás, amelynek székhelye és 
telephelye Hajdúnánáson van. 

 
 Elınyben részesül az a vállalkozás, amely: 
− Szakképzı gyakorlati oktató helyet is mőködtet, 
− Pályakezdı munkavállalót alkalmaz, 
− Az önkormányzati intézményátszervezés eredményeként munkáját elvesztı 

munkavállalót alkalmaz, 
− Beruházást vállal. 

 
Nem támogatható az a pályázó amely, illetve amelynek: 
− Helyi adótartozása van; 
− Az APEH felé adó, illetıleg járulék tartozása van; 
− Az OMMF jogerıs munkaügyi bírsággal sújtotta a pályázat kiírását megelızı   

1 éven belül. 
 

Jelen pályázati felhívás alapján csekély összegő támogatás nyújtható, és a rá 

vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő (ún. 

de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági 

rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, 

csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - három 

év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelı forintösszeget, 

közúti szállításban mőködı vállalkozások tekintetében a 100.000 eurónak megfelelı 

forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a mezıgazdasági 



  

termékek elsıdleges termelésével foglalkozó vállalkozások, a halászathoz vagy 

akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozások. A kedvezményezettnek 

nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás odaítélését megelızı három évben mekkora 

csekély összegő támogatásban részesült. 

 
A pályázat támogatásánál mérlegelés tárgyát képezi, ha a pályázót a pályázat kiírását 
megelızı egy éven belül az OMMF munkavédelmi bírsággal sújtotta. 

 
A pályázóktól elvárt garancia, illetve biztosíték: 

 
Az elnyert támogatás 150 %-os értékének megfelelı ingatlan fedezet vagy a 
támogatási összeggel megegyezı mértékő visszavonhatatlan bankgarancia. 

 
Szankciók: 

 
a.) A nyertes pályázó szerzıdésszegés esetén köteles a támogatást kamataival együtt 

visszafizetni. A kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.  
 

b.)  5 év idıtartamra kizárás az önkormányzat által esetlegesen meghirdetésre kerülı 
támogatási lehetıségekrıl. 

 
A pályázat kiírásának határideje: 2007. június 1., amennyiben a Pénzügyminisztérium 
addig elfogadja és a pályázat kiírható 

 
A pályázati felhívást meg kell jelentetni a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió 
Képújságjában, ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláira, valamint a 
városban mőködı kamarák, és az Ipartestület ügyfélfogadó helyiségeiben.  

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „VÁLLALKOZÁS-
FEJLESZTÉSI ÉS FOGLALKOZTATÁSI PÁLYÁZAT 2007” fı kereteit és 
szempontjait elfogadja, valamint felkéri a polgármestert, hogy állásfoglalás céljából a 
meghirdetendı pályázatot jelentse be a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájának (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Pf.: 481) Az állásfoglalás 
kézhezvétele után, a pályázat kiírásáról gondoskodjon.  

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete javasolja a polgármesternek, 

hogy a pályázatok elızetes véleményezését, döntés-elıkészítését a helyi 
vállalkozásoktól független szakértıi illetve társadalmi munkacsoportra bízza: 

  
a.)  A pályázatok felbontását, hitelesítését, alaki és formai megfelelısségét 3 tagú 

köztisztviselıkbıl álló munkacsoport végezze. 
 

b.) A pályázatok elızetes véleményezését és döntés-elıkészítését az alábbi szervektıl 
delegált egy-egy fı részvételével mőködı szakértıi bíráló munkacsoport végezze: 
- Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, 
- Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 
- Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara és 
- Hajdú-Bihar Megyei Iparszövetség 

  
 



  

A munkacsoport koordinálásával a Pénzügyi Bizottság elnökét bízza meg. A szakértıi 
bíráló munkacsoport feladata, hogy a beadott pályázatokat, a kiírás és pályázati 
útmutató alapján megvizsgálja, értékelje és rangsorolja, valamint a jogosulatlan és 
nem támogatható pályázatokat megjelölje, és javaslatát a képviselı-testület elé 
terjessze. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a részletes pályázati kiírás és pályázati útmutató 
kidolgoztatásáról, közzétételérıl és a pályáztatás szabályos lebonyolításáról 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határidı:  2007. június 1.  - a pályázat kihirdetésére 

  2007. július 30.  - a pályázatok elbírálására 
 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
21-én – szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
120/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi törvény LXXIX. törvény (továbbiakban: 
Közokt. tv.) 133. §-ának (5) bekezdése alapján  

 
- az I. Számú Óvodai Egység, 
- a II. Számú Óvodai Egység,  
- a Barcsa János Számítástechnika Tagozatos Általános Iskola, 
- a Bocskai István Általános Iskola, 
- a Makláry Lajos Általános, Mővészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai  

  Szakszolgálat, 
- a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola, 
- a Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola, 
- a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium   

 
a Közokt. tv. 40. § (11) bekezdése alapján módosított Minıségirányítási 
Programját jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények vezetıit a testület döntésérıl 
tájékoztassa.  

 
Felelıs:    Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. május 15. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 



  

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április  
21-én – szombaton – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
121/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve 
Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciójának vitaanyag-tervezetét, úgy 
határoz, hogy a kiegészítı javaslatokat, észrevételeket figyelembe véve 
készüljön el Hajdúnánás város sportkoncepciója. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Hajdúnánás Város 
Sportkoncepciójának elkészítésérıl és annak a képviselı-testület elé 
terjesztésrıl. 

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

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 
 
 
 

 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
122/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Szakorvosi 
Rendelıintézet és Ápolási Intézet mőködésérıl készített beszámolót 
megtárgyalta és azt elfogadja. 
 
 
Felelıs: - 
Határidı:   - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
123/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített éves értékelést megtárgyalta, 
és elfogadja. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a tájékoztatót az Észak-Alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatalának az elıírt 
tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással küldje meg. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı:   2007. május 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
124/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a védınıi, iskola-
egészségügyi szolgálatról készített tájékoztatót megtárgyalta és azt 
tudomásul veszi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a védınıi, iskola-egészségügyi szolgálat felé 
a végzett munkájukért a képviselı-testület köszönetet fejezze ki. 
 
 
Felelıs: - 
Határidı:   - 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
125/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat parlagfő-mentesítésére készített elıterjesztést, valamint 
annak mellékletét képezı parlagfő mentesítésére készített 2007. évi 
intézkedési tervet megismerte és azt elfogadja. 
 
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 
  
 



  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
parlagfő  mentesítésére készített  

2007. évi Intézkedési Terv 
 
Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a parlagfő elleni védelmet. 2004. év óta 
készítünk a város parlagfő mentesítésére Intézkedési Tervet. A városunkban is problémát 
jelent az egyre nagyobb területen tért nyerı parlagfő, és a veszélyes polleneket terjesztı 
gyom- és haszonnövények. A cél, a város belterületén található parlagfővel különösen 
szennyezett terület felszámolása, a kevésbé szennyezett területek felderítése. Külterületen a 
védekezésre a tulajdonosok figyelmének felhívása. 
 
A lakossági bejelentések a következı telefonszámra tehetık meg: 
52/381-411/151 mellék, Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és 
környezetvédelmi ügyintézı 
 
Az elvégzendı munka megvalósítására tervezett személyek: 
A munkák koordinálását az állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
végzi. Az ellenırzési munkában részt vesz még 1 fı közterület felügyelı. 
A gondnokság irányításával 8 fı közhasznú munkás segíti a feladat elvégzését. Természetesen 
a lakosságot is be kívánjuk vonni a munkálatokba. 
A parlagfő mentesítési program megismertetéséhez igénybe vesszük a Hajdúnánási Újságot, a 
Helyi Televíziót, a piaci hangos bemondót, illetve a városban tevékenykedı orvosokat és az 
ÁNTSZ szakembereit, akik a veszélyes pollenekkel kapcsolatban tartanak elıadásokat, illetve 
felkérjük, hogy a Hajdúnánási Újságban, és a Helyi Televízióban nyilatkozzanak ebben a 
témában. 
 
A program végrehajtása három ütemben történik: 
Az elmúlt évben két ütemre történt a tervezés. Az enyhe tél, a korai tavasz beköszönte miatt a 
mindhárom ütemet elıbbre hozzuk. Nagyobb létszámmal terveztük a második ütemet, 
nagyobb mozgósítást végrehajtva. A harmadik ütemnek fıleg ellenırzı szerepe lesz, 
természetesen a még idıközben feltárt szennyezett területek is parlagfő-mentesítésre 
kerülnek. 
A külterületek esetében a lakosság tájékoztatására kerül sor, az elvégzendı feladatokról 
megismertetésükrıl. Az érintetteket figyelmeztetjük az esetleges szabálysértési eljárások 
lefolytatására.  
 
Az I. ütem idıpontja:  2007. május 29-június 8. 
 
A II. ütem idıpontja:  2007. június 25-29.  
 
A III. ütem idıpontja: 2007. augusztus 6-10. 
 

A tervezett I. ütemben elvégzendı feladatok naptári terve 
2007. május 2-ig elküldjük az Intézkedési Tervet a Hajdúnánási Újságnak, a Helyi TV-nek, 
akiktıl kérjük a terv ismertetését, illetve ismertetı anyagok közzétételét. A parlagfővel, a 
veszélyes pollenekkel kapcsolatos cikk, nyilatkozat, tájékoztatás, felvilágosítás, ÁNTSZ 
szakember, vagy orvos közremőködésével. 
Felhívjuk, felkérjük a város lakosságát, hogy hathatós segítséget nyújtson a terv 
végrehajtásához, a fertızött területeket jelezzék a Polgármesteri Hivatalhoz, ingatlanuk elıtt a 
parlagfüvet irtsák ki, a káros pollenek terjedését akadályozzák meg a közterületek 
kaszálásával. 
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Felelıs:  Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
Határidı:  2007. május 02. 
 
2007. május 9-tıl: a parkok, a Mártírok u. – Dorogi u. – Ady E. körút által körülzárt rész 
főnyírásának elvégzésére kerül sor. 
 
A terv mellékletét képezi a város térképe. A parlagfővel erısen fertızött utcák, közterületek 
az elmúlt évekbıl már ismertek. Felkerülnek a munkatérképre az idıközben a lakosság által 
jelzett területek is. Szintén rögzítésre kerülnek (2006. évben a közterület felügyelı járırözése 
során felderített területek). 
A közterület-felügyelı az elhanyagolt területek tulajdonosait figyelmezteti, súlyosabb 
esetben, vagy akkor, ha a tulajdonosok nem végzik el a munkálatokat, a helyi önkormányzati 
rendeletek szerint helyszíni bírságot szab ki, illetve feljelentéssel él. 
 
A nyolc közhasznú munkás tervezett beosztása: 

- Fürdı utca, Városi Sportpálya környéke, a Fürdı utca folytatása a Hıforrás utcáig, 
Hıforrás utca és a Fürdı közötti terület, 

- vasútállomás elıtti park, a vasútállomás környéke, 
- Szabó Dezsı utca és környéke, 
- Achim András utca páratlan oldalának folytatása a Rákóczi utcáig, 
- a volt MÉH-telep környéke, a volt Tégláskertbıl megmaradt rész, 
- Hajdúdorog irányába kivezetı út, az Ifjúság út leágazásától, a kerékpárút melletti rész 

a város határáig, 
- a roncsolt területek, a Magyar u. és a házhelyi utcák elıtti rész, a köztemetı környéke, 
- a HAHUSZÓ mögötti rész (a Csepőskertbe vezetı út), a volt „Hısök ligete” környéke. 

 
Felelıs:  Papp Gáborné gondnok 
 Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
 Erdei Imre közterület-felügyelı 
Határidı:  2007. június 08. 
 
A külterületi földdel rendelkezı tulajdonosok felhívása a védekezı munkálatok elvégzésére. 
A piaci hangosbemondón keresztül a lakosok tájékoztatása a városban folyó munkálatokról, 
illetve a lakosok figyelmének felhívása lakásuk, ingatlanuk elıtt parlagfő irtására.  
 

A II. ütem naptári terve 
A lakosság tájékoztatása a második ütem végrehajtásáról, a Hajdúnánási Újság, és a Helyi TV 
igénybevételével. 
A harmadik ütemben az elsı ütem utcáin és terein történik meg kaszálással a parlagfő irtás. 
Idıközben a lakosság által történt bejelentések, illetve a közterület-felügyelı által jelzett 
területek regisztrálásra kerülnek. Természetesen ezek a területek is feljárásra kerülnek, és a 
szükséges munkálatokat a parlagfő irtással kapcsolatosan elvégzik. 
 
Felelıs:  Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
Határidı:  2007. június  29. 
 

A III.  ütem naptári terve 
2007. augusztus 6-tól a parkok, és  a Mártírok u. – Dorogi u. – Ady Endre krt. által körülzárt 
rész utóellenırzése, esetleges főnyírások elvégzésére kerül sor. 
A terv mellékletét képezı térképen átvezetett parlagfővel erısen fertızött utcák, közterületek 
utólagos ellenırzése. Fellelhetı parlagfő irtásának elvégzése. 
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Felelıs:  Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
Határidı:  2007. augusztus 10. 
 
A  nyolc fı közhasznú munkás tervezett beosztása: 

- Fürdı utca, a Városi Sportpálya környéke, a Fürdı u. folytatása a Hıforrás utcáig, 
Hıforrás utca és a Fürdı közötti terület, 

- vasútállomás elıtti park, a vasútállomás környéke, 
- Szabó Dezsı utca és környéke, 
- Achim András utca páratlan oldalának folytatása a Rákóczi utcáig, 
- a volt MÉH-telep környéke, a volt Tégláskertbıl megmaradt rész, 
- Hajdúdorog irányába kivezetı út, az Ifjúság út leágazásától, a kerékpárút melletti rész 

a város határáig, 
- a roncsolt területek, a Magyar u. és a házhelyi utcák elıtti rész, a köztemetı környéke, 
- a HAHUSZÓ mögötti rész (a Csepőskertbe vezetı út), a volt Liget környéke, 
- Újszılı és a Polgárra vezetı út közötti rész. 

 
Felelıs:  Papp Gáborné gondnok 
 Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
Határidı:  2007. augusztus 6. 
 
A közterület-felügyelı fokozott figyelmet fordít a parlagfővel szennyezett területek 
felderítésére, és a parlagfő irtását el nem végzık felszólítására, bírságolására. 
 
Felelıs:  Erdei Imre közterület-felügyelı 
Határidı:  2007. augusztus 10. 
 
 
 
Hajdúnánás, 2007. április 21.  
 
 
 
 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
126/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte  
a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. további mőködésérıl,  
a 77/2007. (III. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján, készült 
elıterjesztést azzal, hogy a konkrét döntéseit a 2007. május havi képviselı-
testületi ülésen kívánja meghozni. 
 
A képviselı-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Makláry Lajos 
Általános, Mővészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 
(4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám) konyháját a továbbiakban a 
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkezetési Kht. (4080 Hajdúnánás, Bocskai 
u. 6. szám) fogja tálalókonyhaként - átalakítás nélkül - üzemeltetni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint a döntésre elıkészített 
javaslatát terjessze a képviselı-testület elé. 
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. május 31. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
  jegyzı 

 
 
 
 
 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
127/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kırösi Csoma 
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium által üzemeltetett 
Somorjai László Városi Sportcsarnok épületének „szemmel látható” 
állapotfelmérésérıl készített elıterjesztést megismerte és elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az elvégzendı munkálatokra a bekért 
árajánlatok ismeretében készüljön elıterjesztés és konkrét intézkedési terv. 
 
  
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határidı:  2007. június 21. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én  
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
128/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 

Miniszterelnöki Hivatal (1055 Budapest, Kossuth tér 4. szám), mint 
támogató és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint támogatott között 
SZT-2002-TU-ÉÁL-1-02-07-3 szerzıdés számú, 2003. június 24-én kelt 
szerzıdés  
5. pontjának 13. francia bekezdése értelmében – amely szerint a pályázat 
eredményeként megvalósult vizitúra fogadó állomás a támogatási 
szerzıdésben foglalt kötelezettség lejártáig csak a támogató elızetes 
jóváhagyásával adható bérbe – a támogató elızetes hozzájárulását kéri 
ahhoz, hogy a hajdúnánási vízi túra fogadóállomás (a pontos hely: 
Hajdúnánás, külterület 0879. hrsz. KFCS Bp. 22 km + 055 – 075 m) 
további üzemeltetését bérbeadás útján valósítsa meg. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy az elızetes hozzájárulás beszerzésének 

érdekében a határozatot küldje meg az Önkormányzati- és Területfejlesztési 
Minisztérium Turisztikai Fıosztályának (1012 Budapest, Vérmezı út 4. 
szám). 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határidı:  2007. április 23.  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
  jegyzı 

 
 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én  
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
129/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, az Önkormányzati- és 
Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Fıosztályának engedélye esetén, a 
hajdúnánási vízi túra fogadóállomás (a pontos hely: Hajdúnánás, külterület 0879. 
hrsz. KFCS Bp. 22 km + 055 – 075 m) további üzemeltetését pályázati úton történı 
bérbeadás útján kívánja megoldani az alábbi feltételekkel: 
- a bérleti idı 2 évben kerüljön meghatározásra,   
- a bérbeadás bérleti díj nélkül, karbantartás-állagmegóvás ellenében történjen, 
 azonban a szerzıdésben szükséges ezek részletes és pontos leírása, 
- a szolgáltatási díjakat - a képviselı-testület tájékoztatása mellett - a bérlı 
szabadon  állapíthatja meg,   
- biztonságos ajtózár felszerelése,  
- minimum 3 csónak teljes felszereléssel való elhelyezése, 
- az épület és az épülethez tartozó terület karbantartása, 
- a csónakházra biztosítást kell kötni, 
- szezon idıben való nyitva tartása, (IV. 01-tıl X. 15-ig), 
- felhasználási cél: 
- áthaladó vízi túrák állomásaként, 

 - helyi lakosok és helyben nyaraló üdülıvendégek saját tulajdonú csónakjainak az  
  elhelyezésére és indítására szolgáló bázisként, 
 - sportegyesületek részére, edzések helyszínenként, 
 - sporteszközök bérbeadására szolgáló telepként. 
 
A pályázati felhívást a Szuperinfóban, illetıleg a Hajdúnánási Újságban kell közzétenni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat lebonyolításáról 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 Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon, valamint 
felhatalmazza a bérleti szerzıdés aláírására.  
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határidı:  2007. május 18. (a pályázat lebonyolítására) 
 2007. június 18. (a szerzıdés megkötésére) 
 
 

kmft. 
 
 
 

  Szőcsné  dr. Sebestyén Irén 
  jegyzı 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
130/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat és az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.) között létrejött Üzemeltetési szerzıdést 
megismerte, azt a melléklet szerint jóváhagyja, és egyben feljogosítja a 
polgármestert az Üzemeltetési szerzıdés aláírására.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági 
Egyesületet a képviselı-testület döntésérıl értesítse.  
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı:   2007. május 15. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



  

ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS  
 
mely létrejött egyrészrıl a Hajdúnánás Város Önkormányzat (Hajdúnánás, Köztársaság tér  
1. sz., képviselıje Dr. Éles András polgármester), mint tulajdonos (a továbbiakban: tulajdonos), 
másfelıl az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. 
képviselıje: Szabó István), mint (továbbiakban: üzemeltetı) 
között a hajdúnánási, 2826 hrsz-ú, a valóságban a Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. alatti Bocskai 
Filmszínház (továbbiakban: Mozi) üzemeltetése tárgyában alulírott helyen és napon a következı 
feltételekkel: 
 
1. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 4/2007. (I. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat  

(a továbbiakban: Határozat) alapján 2007. január 01-tıl 2009. december 31-ig üzemeltetésre 
átadja a tulajdonát képezı Mozit az üzemeltetınek abból a célból, hogy az a 2004. évben 
ROP pályázat keretében kötött partnerségi megállapodásnak megfelelıen az épületben 
Ifjúsági Házat, Teleházat, Mozit mőködtessen. 

 
2. A Határozat értelmében az Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi mőködtetését az önkormányzat vállalt 

feladatának tekintik, amely értelmében a vállalt feladatot támogatja, és a feladat ellátásához 
szükséges feltételeket biztosítja. 
Az önkormányzat a feladat ellátásához szükséges feltételnek tekinti: 
- a két szakmai vezetı bérére és járulékaira, illetve egyéb kifizetésekre tervezett 4.419.900,- 

Ft-ot, 
- a rezsiköltségek kifizetését, tervezetten 2.820.000,- Ft-ot, 
- az elıkészítés és megnyitás költségeire tervezett 500.000-, Ft kifizetését, 
- valamint mindazokat a költségeket, amely a mozi funkció beindításához szükséges (székek 

beszerzése, vetítıvászon, függöny beszerzése, vetítıgép átvizsgálása, felújítása, 
takarítógép, illetve bútorok beszerzése). 

 
3. A tulajdonos a Mozit ingyenesen adja át az üzemeltetınek. 
 
4. Az üzemeltetı köteles a 2./ pontban megjelölteken túli, az üzemeltetéssel kapcsolatos egyéb 

költségeket és díjakat viselni, azokat kiegyenlíteni. 
 
5. Az üzemeltetı köteles a Mozi épületének üzemeltetésével kapcsolatban, a Hajdúnánás Város 

Önkormányzatától kapott támogatás felhasználásával elszámolni, a támogatással fedezett 
kiadásait igazolni, azt elkülönítetten nyilvántartani, a támogatásról elkülönített nyilvántartást 
vezetni. 

 
6. Az üzemeltetı köteles a Mozit folyamatosan rendeltetésszerően üzemeltetni, azt üzemképes 

állapotban tartani, a mozi funkció beindításához szükséges technológiai feltételek tulajdonosi 
biztosítását követıen az üzemeltetés további technológiai feltételeit biztosítani, a 
meghibásodások elhárításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles az épület külsı 
állagmegóvásáról gondoskodni. 

 
7. Az üzemeltetı köteles az üzemeltetés körébe tartozó engedélyeket beszerezni, szükség esetén 

azok meghosszabbításáról gondoskodni, valamint a helyszíni szemlével járó eljárásokról a 
tulajdonost értesíteni. A tulajdonos képviselıje a szemlén maga is részt vehet. 

 
8. A tulajdonos a Mozi rendeltetésszerő mőködését nyitvatartási idıben elızetes bejelentés 

nélkül ellenırizheti. Amennyiben a tulajdonos ellenırzése során egyértelmően megállapítja, a 
rendeltetés ellenes mőködtetést, használatot, arról a képviselı-testületet az észrevételezés, 
valamint tudomásra jutástól számított 15 napon belül értesíti. 
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9. A tulajdonos éves költségvetésében a Mozi üzemeltetésének támogatását önkormányzati 

támogatásként biztosítja az üzemeltetınek. 
 
10. A Mozi épületének bérbeadásából, továbbá az üzleti vállalkozásból származó bevétel kizárólag 

a Mozi, az Ifjúsági Ház, Teleház üzemeltetésére használható fel. A bérbeadás, illetıleg az 
üzleti vállalkozás a létesítmény alapvetı céljához képest csak másodlagos lehet. 

 
11. Az üzemeltetı csak olyan rendezvényt engedélyezhet, illetıleg szervezhet, amely a Mozi 

állagának egészét nem veszélyezteti.  
 
12. A helyiségek igénybevételérıl az üzemeltetı köteles a rendezıvel külön szerzıdést kötni, 

amelyben meg kell határozni a rendezı felelısségét a személyi és dologi károkért, valamint a 
rendezés módját. A rendezı téríteni köteles az alapköltségeken felül felmerülı kiadásokat. 

  
13. Az üzemeltetı üzemeltetési, fenntartási tervet készít minden év október 31-ig, mely alapját 

képezi az önkormányzat által biztosított éves mőködési támogatás megállapításának. 
 
14. A fennmaradó szabadidıben az üzemeltetı a Mozi épületét jogosult üzleti vállalkozás 

keretében mőködtetni és ennek térítési díja az üzemeltetıt illeti meg, de csak a 10./ pontban 
foglaltak szerint használható fel. 

 
15. A Határozat értelmében a felek megállapodnak abban, hogy a teljes megnyitást – Ifjúsági Ház, 

Mozi, Teleház – követı egy év múlva felülvizsgálatra kerül az Okkal–Más–Okkal Ifjúsági 
Egyesület által átvállalt feladat teljesítése, és ha olyan mértékő hiányosság tapasztalható, amely 
ellehetetleníti az ott vállalt feladatok ellátását, akkor a képviselı-testület a megállapodást 
azonnali hatállyal minden jogkövetkezmény nélkül felmondhatja. 

 
16. Az üzemeltetı jelen szerzıdés pontjaiban foglalt kötelezettségeinek elmulasztása esetén  

– amennyiben a tulajdonos írásbeli felszólítását követıen e kötelezettségének az üzemeltetı 
továbbra sem tesz eleget – a tulajdonos képviselıje írásban értesíti a Képviselı-testületet. 

 
17. A felek a szerzıdést hat hónapos felmondási idıvel írásban mondhatják fel. 
 
18. Amennyiben a Mozi üzemeltetıjének személyében változás következik be, ezen üzemeltetési 

szerzıdés hatályát veszti. 
 
19. A szerzıdı felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyvrıl szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény szabályait tekintik 
irányadónak. 

 
A szerzıdést a felek elolvasták, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben 
maradéktalanul megegyezıt aláírták. 
 
Hajdúnánás, 2007…………… 
 
 
________________________________                        _______________________________ 

Hajdúnánás Város Önkormányzat    OKKAL  – MÁS – OKKAL 
Dr. Éles András polgármester                 Ifjúsági Egyesület 

                              tulajdonos                                                             üzemeltetı 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
131/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100/2007. (IV. 04.) számú 
Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
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 megismerve Hajdúnánás 
város közoktatási intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai 
javaslatait, mely szerint minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények 
sokszínő pedagógiai értékét megtartva eredményesen mőködjenek tovább, 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) 2008. augusztus 1. napjától azzal, hogy a feladatai ellátására jogutódként 
megbízza a II. Számú Óvodai Egységet (OM azonosító 030805. székhelye: 4080 
Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám). 
A képviselı-testület kinyilvánítja azt a szándékát is, hogy 2008. augusztus 1. 
napjától pályázati úton kívánja az intézményvezetıi állást betölteni.  
 

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. 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 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 

132/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint iskolafenntartó, megismerve 
Hajdúnánás város közoktatási intézményeinek az elkövetkezendı évekre 
vonatkozó szakmai javaslatait, hogy minél költséghatékonyabban, 
ugyanakkor az intézmények sokszínő pedagógiai értékét megtartva 
eredményesen mőködjenek tovább, úgy határoz, hogy a Barcsa János 
Számítástechnika Tagozatos Általános Iskola (4080 Hajdúnánás, 
Polgári u. 71. szám), a Bocskai István Általános Iskola (4080 
Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám), a Makláry Lajos Általános, 
Mővészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat (4080 
Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám), a II.  Rákóczi Ferenc Általános és 
Mővészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám) változatlan 
intézményi struktúrával mőködik tovább. 
 
A képviselı-testület úgy határoz, hogy a 2007/2008. tanévtıl induló elsı 
osztályok létszámát minimum 26 fıben határozza meg, mely létszám alatt 
osztály nem indulhat az elsı évfolyamon. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az 
intézményvezetıket értesítse. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. május 5. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 

 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 

133/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Hajdúnánás 
város közoktatási intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai 
javaslatait hogy minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények 
sokszínő pedagógiai értékét megtartva eredményesen mőködjenek tovább úgy 
határoz, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények 2007. évben a 
pedagógus létszám csökkentést az alábbiak szerint hajtsák végre: 
 
 
Intézmény megnevezés Óraszám emelés 

miatt 
Költséghatékonyság miatt 

2007. szeptember 1-tıl 
Barcsa János Számítástechnika 
Tagozatos Általános Iskola 

2 fı 1 fı szabadidı szervezı 

 
Bocskai István Általános Iskola 

 
1 álláshely 

1 fı szabadidı szervezı 
Ha a 6. évf. összevonás lesz 

1,5 álláshely 
II. Rákóczi Ferenc Általános és 
Mővészeti Iskola 

 
1,5 álláshely 

1 fı szabadidı szervezı 
Az iskolavezetésben való 
csökkenés 0,5 álláshely 

Makláry Lajos Általános, 
Mővészeti Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai Szakszolgálat  

 
4 fı 

l fı szabadidı szervezı 
Az iskolavezetésben való 
csökkenés 0,5 álláshely 

Csiha Gyızı Általános, Közép- és  
Szakképzı Iskola 

5 fı 1 szabadidı szervezı 
11 állás 

Kırösi Cs. Sándor Gimnázium és 
Szakközépiskola, Kollégium 

 
4 fı 

l szabadidı szervezı 
Az iskolavezetésben való 

csökkenés 1 álláshely 
Összesen: 17,5 álláshely 20,5 álláshely 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az intézményvezetıket 
értesítse. 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határidı:  2007. május 5. 
 

kmft. 
 

 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 

134/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 103/2007. (IV. 04.) számú 
Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
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 megismerve Hajdúnánás 
város közoktatási intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai 
javaslatait, mely szerint minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények 
sokszínő pedagógiai értékét megtartva eredményesen mőködjenek tovább, át 
kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeit. 
 
A képviselı-testület a szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe 
véve kinyilvánítja azt a szándékát, hogy jogutóddal kívánja megszüntetni a 
Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskolát (4080 Hajdúnánás, Baross 
u. 11. szám) 2008. augusztus 1. napjával azzal, hogy feladatainak ellátásával 
jogutódként megbízza a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, 
Kollégiumot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29.) A két intézmény elnevezése a 
jogutódlás után is megmarad. 

 
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. 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 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 

135/2007. (IV. 21.) 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 megismerve Hajdúnánás város közoktatási intézményeinek az 
elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai javaslatait, hogy minél költséghatékonyabban, 
ugyanakkor az intézmények sokszínő pedagógiai értékét megtartva eredményesen 
mőködjenek tovább, át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási 
intézményeit. 

 
A képviselı-testület a szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 
kinyilvánítja, hogy a Makláry Lajos Általános, Mővészeti Iskola, Gimnázium és 
Pedagógiai Szakszolgálat a 2008/2009. tanévtıl nem indít hat évfolyamos gimnáziumi 
képzést, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium pedig nem 
indít nyolc évfolyamos Gimnázium képzést.  

 
A képviselı-testület kinyilvánítja továbbá azt a szándékát is, hogy amennyiben a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégiumban elkészül a 2008/2009-es 
tanévre a hat évfolyamos gimnáziumi képzés pedagógiai programja, akkor a tanulók 
beiskolázására már ott kerülhet sor.  
A képviselı-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a hat osztályos gimnáziumi 
képzés keretében történı felvételt abban az esetben is biztosítani kívánja a tanulók 
számára, amennyiben a hat évfolyamos gimnáziumi képzés pedagógiai programja a 
2008/2009-es tanévre nem készül el. 

 
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. május 30. 
 

kmft. 
 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 

136/2007. (IV. 21.) 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 megismerve Hajdúnánás 
város közoktatási intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai 
javaslatait, mely szerint minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények 
sokszínő pedagógiai értékét megtartva eredményesen mőködjenek tovább, át 
kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeit. 

 
A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy ha a 2008/2009-es tanévre a hat évfolyamos gimnáziumi 
képzés pedagógiai programja nem készül el akkor, a 2009/2010. tanévtıl a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium elindítja a hat 
évfolyamos gimnáziumi képzést, és a Makláry Lajos Általános, Mővészeti Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat 9. évfolyama átkerül a Kırösi Csoma 
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégiumba.  
 

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. május 30. 
 

kmft. 
 
 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 

137/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint iskolafenntartó 

úgy határoz, hogy megismerve Hajdúnánás város közoktatási intézményeinek 
az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai javaslatait, hogy minél 
költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények sokszínő pedagógiai 
értékét megtartva eredményesen mőködjenek a szakmaiság és a 
gazdaságosság szempontjait figyelembe véve úgy határoz, hogy a Csiha 
Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola mőködjön együtt a Kırösi 
Csoma Sándor gimnázium és Szakközépiskolával abban, hogy szigorú 
szakmai szempontok alapján szabályozzák a szakközépiskolai és a szakképzı 
évfolyamok beiskolázási paramétereit, valamint a humánerıforrás jövıbeni 
gazdálkodását. 

 
 Együttmőködésük kereteirıl az érintett intézményvezetık számoljanak be 

legkésıbb 2007. június 15-ig. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık értesítésérıl és az 
együttmőködés keretinek képviselı-testület elé terjesztésérıl gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı: 2007. május 5.  – az értesítésre 
 2007. június 15.  – az intézményvezetık beszámolására 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
 

 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 

 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 

138/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 104/2007. (IV. 04) számú 
Képviselı-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
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 megismerve Hajdúnánás 
város közoktatási intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai 
javaslatait, mely szerint minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények 
sokszínő pedagógiai értékét megtartva eredményesen mőködjenek tovább, át 
kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeit. 

 

A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a város alapfokú mővészetoktatási tevékenységét oly módon 
kívánja mőködtetni, hogy az állami normatív támogatás maximális lehívása 
biztosítható legyen. 

 
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. május 30. 
 
 

kmft. 
 

 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 

139/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 105/2007. (IV. 04) számú Képviselı-
testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
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 megismerve Hajdúnánás város közoktatási 
intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai javaslatait, mely szerint 
minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények sokszínő pedagógiai értékét 
megtartva eredményesen mőködjenek tovább, át kívánja szervezni a város önkormányzati 
fenntartású közoktatási intézményeit. 

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

 
A.) változat: 
összevontan, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı Gazdasági Ellátó 
Intézményt kíván létesíteni a város valamennyi közoktatási intézményének gazdálkodási 
feladatának integrálásával 2008. január 1. napjától. 
 
B.) változat: 
a város középiskolai intézményeinek gazdálkodási feladatai integrálásával egy 
középiskolai gazdasági egységet kíván létesíteni, illetve 
a város általános és óvodai intézményeinek gazdálkodási feladatai integrálásával egy 
általános és óvodai gazdasági egységet kíván létesíteni 2008. január 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. 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 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

140/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 106/2007. (IV. 04) számú Képviselı-
testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
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 megismerve Hajdúnánás város közoktatási 
intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai javaslatait, mely szerint 
minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények sokszínő pedagógiai értékét 
megtartva eredményesen mőködjenek tovább, 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 közoktatási intézményeinél a karbantartási feladatok ellátására 1-1 fı maradjon 
alkalmazásban, a felszabaduló alkalmazottakat - áthelyezéssel - a Hajdúnánási Építı és 
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) keretében kívánja tovább 
foglalkoztatni. 
 
B.) változat: 
a város közoktatási intézményeivel folytatott tárgyalások eredményeként a karbantartói 
létszám csökkentését határozza el, és ez alapján a munkaviszony megszüntetését 
kezdeményezi. 

 
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. 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 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
141/2007. (IV. 21.) 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 megismerve Hajdúnánás 
város közoktatási intézményeinek az elkövetkezendı évekre vonatkozó szakmai 
javaslatait, mely szerint minél költséghatékonyabban, ugyanakkor az intézmények 
sokszínő pedagógiai értékét megtartva eredményesen mőködjenek tovább, át 
kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeit. 

 
A szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy át kívánja kompletten helyezni a I. Számú Óvodai 
Egységhez tartozó 2. Számú, Perczel u. 12. szám alatt levı óvodát a Bocskai István 
Általános Iskola épületébe, valamint a II. Számú Óvodai Egységhez tartozó 
Fülemüle, Hunyadi u. 107. szám alatt levı óvodát a Csiha Gyızı Általános, 
Közép- és Szakképzı Iskola épületébe.  

 
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:  folyamatos 
 
 

kmft. 
 
 

 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

142/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 101/2007.  
(IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 

Felelıs:     - 
Határidı: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
143/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 102/2007.  
(IV. 04.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
Felelıs:     - 
Határidı: - 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 



  

K i v o n a t  
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. április 21-én 
– szombaton – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
144/2007. (IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat oktatási intézményrendszerének átszervezésével 
kapcsolatosan hozott döntések elıkészítése tárgyában érkezett szakértıi 
árajánlatokat megismerte, és úgy döntött, hogy nem vesz igénybe szakértıi 
szolgáltatást.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatot adó cégeket a képviselı-testület 
döntésérıl értesítse. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határidı:   2007. május 15. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 


