Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

269/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 119/2007. (IV. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozatával kiírt „Vállalkozásfejlesztési és
Foglalkoztatási Pályázat 2007” pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
A képviselı-testület - a szakértıi bíráló bizottság véleményével
egyetértésben - az alábbi pályázókat részesíti a lent megjelölt összegő
vissza nem térítendı támogatásban:
Ssz.

1.
2.
3.

Név

Javasolt támogatási
összeg eFt

Dombi Zsanett egyéni vállalkozó
Kovács István egyéni vállalkozó
Szőcs Lászlóné egyéni vállalkozó
Összesen

300.000,300.000,300.000,900.000,-

Szőcs Lászlóné egyéni vállalkozó pályázó esetében a képviselı-testület a
támogatás feltételeként szabja, hogy a pályázó a hiányzó igazolást pótolja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a pályázat eredményérıl, a
támogatásban részesülıket a megítélt támogatási összegrıl értesítse, és
velük a támogatási szerzıdést kösse meg.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. szeptember 28.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

270/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 119/2007. (IV. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján változatlan tartalommal
meghirdeti a „Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat 2007” II.
fordulóját az alábbi módosításokkal:
•
•
•
•

A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg: 7.600.000,- Ft.
A pályázat kiírásának határideje: 2007. augusztus 10.
A pályázat beadási határideje: 2007. szeptember 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2007. október 31.

Felkéri a polgármestert a pályázat ismételt meghirdetésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 10.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

271/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5)
bekezdésének megfelelıen az általa fenntartott oktatási intézmények alapító
okiratait az alábbi módosításokkal – a melléklet szerint – elfogadja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes oktatási
intézmények maximális létszámát és tanulócsoport számát a 2007/2008-as
tanévre a 241/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatnak
megfelelıen engedélyezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az
intézmények vezetıit értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 15.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

272/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés
c./ pontja alapján az önkormányzat által fenntartott Makláry Lajos
Általános, Mővészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat
intézmény zenemővészeti ágán a 2007/2008. tanévben indítható csoportok,
és a felvehetı maximális tanulók létszámát az alábbiak szerint határozza
meg:
Indítható csoportok száma:
Felvehetı tanulói létszám:

8
176 fı

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az intézmény
vezetıjét értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 15.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

273/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §
(5) bekezdésének megfelelıen az általa fenntartott oktatási intézmény
alapító okiratát az alábbi módosítással, a melléklet szerint elfogadja.
A nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.)
OM rendelet 1. § és 2. § szerint az intézmény hivatalos neve Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az intézmény
vezetıjét értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 15.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

274/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzető
felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok
támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsıoktatási
Ösztöndíjpályázathoz.
Az önkormányzat a felsıoktatási hallgatók számára, valamint felsıoktatási
tanulmányokat kezdı fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójának
általános szerzıdési feltételeit megismerte, azt elfogadja és kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerzıdési Feltételben foglaltaknak
megfelelıen jár el.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú
nyilatkozat megtételére és felkéri, hogy annak határidıben történı
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. október 01.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

275/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktatási
Minisztériummal együttmőködve kiírja 2008. évre a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a minisztérium által javasolt pályázati
kiírás szerint.
A képviselı-testület 75 fıt 250.000,- Ft/hó erejéig támogat, mely összeget
az önkormányzat 2008. évi költségvetésében biztosítja.
A benyújtott pályázatokat a képviselı-testület bírálja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıben történı kiírásáról,
valamint a beérkezett pályázatok képviselı-testületi döntésre való
elıkészítésérıl és elıterjesztésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. november 28.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

276/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a 129/2007.
(IV. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatát az egyedüli pályázó
Tóth Sándor, 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 22. szám alatti lakos
kérelmére az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
A bérleti idı 4 évben kerüljön meghatározásra. A bérleti idı lejárta elıtt a
képviselı-testület felülvizsgálja az üzemeltetés megfelelıségét, minıségét.
Kedvezı tapasztalatok birtokában a szerzıdést meghosszabbíthatja további
4 évre. Ekkor már felmerülhet a bérleti díj megállapítása is annak
függvényében, hogy az alább feltüntetett „elérendı célok” megvalósulása
érdekében milyen együttmőködés alakul ki a bérlı és az önkormányzat
között.
A bérleti idı elsı 4 éves idıtartamára a képviselı-testület az alábbi
ütemezést tartja megvalósíthatónak:
2007. év
2008. év
-

legalább 3 csónak beszerzése és mőködtetése,
a környezet karbantartásának elvégzése,
hétvégi nyitva tartás minimális biztosítása,

a túraeszköz-állomány fejlesztése, 3 db-ról legalább 6 db-ra,
egy WC mőködési feltételeinek biztosítása,
a terület rendezésének megkezdése, kidolgozott koncepció
szerint,

2009. év
-

legalább egy fızıhely és köré pihenıpadok létrehozása,
túraszervezés megkezdése,

2010. év
-

a túraeszköz-állomány fejlesztése legalább 9 db-ra,
parkosítás megkezdése,
túraszervezés folyamatosságának megteremtése.

2

2.)

3.)

A pályázó kiegészítési kérelmének megfelelıen a képviselı-testület a
„felhasználási célok” pontosabb értelmezése miatt az alábbi kiegészítést
teszi:
a.)

A csónakházban kb. 24 db. csónak elhelyezésére van lehetıség.
A helyi lakosoknak, illetıleg az üdülı vendégeknek legyen
lehetısége - a tároló kapacitás függvényében - a csónakjaik
elhelyezésére az üzemeltetı által megállapított tárolási díj
megfizetése mellett.

b.)

A bérlınek törekedni kell vízi túrizmussal foglalkozó, hivatalosan
bejegyzett sportegyesületekkel való megegyezésre az edzések
tárgyi és egyéb, az ingatlanhoz köthetı feltételeinek tekintetében.

Az üzemeltetési feltételektıl függetlenül, a képviselı-testület elérendı
célként határozza meg, hogy közösen, tulajdonosi és üzemeltetıi
összefogással a tárgyi ingatlant rekreációs helyszínné kívánja formálni,
megfelelı
parkosítással,
fızıhelyek
kialakításával,
pihenıpadok
elhelyezésével, megfelelı infrastruktúra (víz, villany) létrehozásával.

Felkéri a polgármestert, hogy Tóth Sándor 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 22. szám
alatti lakosnak a határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon,
valamint felhatalmazza a bérleti szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 10. (a kiértesítésre)
2007. augusztus 31. (a szerzıdés megkötésére)

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

277/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 223/2007. (VI. 21.)
számú Képviselı-testületi Határozatával létrehozott munkacsoport
megállapításait megismerte és azt tudomásul vette.

Felelıs: Határidı: -

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

278/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában lévı
3265/1. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. szám alatti (HOSPIT
Egészségügyi Szolgáltató Kkt.) Ápolási Intézet „A” épületének
akadálymentesítésének megoldására, illetve az ehhez szükséges forrás
megszerzésére pályázatot kíván benyújtani az Észak-alföldi Operatív
program ÉAOP-2007-4.1.5. kódszám alatt megjelent „Akadálymentesítés
támogatására (Egyenlı esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)” címő
pályázati felhívásra.
A beruházás várható költsége: 11.111.000.- Ft, az ehhez szükséges önrész:
1.111.000,- Ft, melyet a 2007. évi költségvetés tartalékának terhére biztosít a
képviselı-testület.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyag összeállítására és
benyújtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

279/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az S + R Projekt
Fejlesztési Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói terület) részérıl
bemutatott tervek szerint, az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, többször
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 6. § (1) és (2)
bekezdései alapján tulajdonosi hozzájárulását adja a hajdúnánási 2825/2.
hrsz-ú ingatlanon tervezett, Kossuth és Mártírok utcákat összekötı
gyalogos sétány megvalósításához azzal, hogy a Kossuth utca felıli oldalra
tervezett „PENNY MARKET” felírat helyett egy utcaképbe illı formátumú
és mérető útbaigazító tábla kerüljön elhelyezésre.
A megvalósítás teljes költségét a kérelmezınek, az S + R Projekt
Fejlesztési Kft.-nek kell viselnie.
Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a
kérelmezıt tájékoztassa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. július 30.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

280/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az S + R Projekt
Fejlesztési Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói terület) részérıl
bemutatott tervek alapján, a hajdúnánási 2825/2. hrsz-ú Hajdúnánás Városi
Önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanon elkészülı-, Kossuth és
Mártírok utcákat összekötı gyalogos sétány közcélú megnyitásához
hozzájárul és a megnyitást követı önkormányzati fenntartással járó
kötelezettséget vállalja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 18. és azt követıen folyamatos

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

281/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Móricz Pál Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár intézményvezetıjének kérelmét
megismerve úgy határoz, hogy a Nagy József (1023 Budapest, Apostol u.
13/b. szám alatti lakos) birtokában lévı, általa felajánlott Pituk József
festımővésztıl származó győjteményt elfogadja, valamint a győjteménynek
állandó jelleggel a Helytörténeti Győjtemény épületében helyiséget biztosít
a mővek állandó kiállításként történı bemutatásához.
Felkéri a polgármester, hogy a Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és
Könyvtár intézményvezetıjének értesítésérıl és a szükséges intézkedések
megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

282/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi Televízióért
Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) kuratóriumi elnöke
kérelmére elhatározza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi
költségvetésérıl szóló 3/2007. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletben a Helyi
Televízió támogatására létrehozott 3 millió forint összegő céltartaléknak az
alapítvány részére való rendelkezésre bocsátását. A támogatás folyósítását a
2007. év második félévében idıarányosan kell biztosítani.
A képviselı-testület szükségesnek tartja a Helyi Televízióért Alapítvány
2007. évi tevékenységérıl, valamint a kapott önkormányzati támogatás
felhasználásáról 2008. január 31-ig beszámoló elkészítését, és erre ezt
követıen minden évben kerüljön sor.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. december 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

283/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Hajdúnánási Futball Klub (Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) kérelmét
és úgy határozott, hogy a 134/2007. (VI. 19.) számú MOISB Határozattal a
Klub részére biztosított 7.200 eFt összegbıl – a kifizetést átütemezve –
1 millió forintot az új bajnokság indulásánál felmerülı kiadásainak
rendezésére biztosít a klub részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezı értesítésérıl és a szükséges
intézkedések megtételérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án –
hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

284/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Reszegi
Zoltán (4080 Hajdúnánás, Mátyás király u. 47. sz.) és társai: Reszegi Sándor
(4080 Hajdúnánás, Báthory u. 27. sz.), Reszegi Gábor (4080 Hajdúnánás, Nap u.
2. sz.), Reszegi Imre (4080 Hajdúnánás, Toldi u. 10. sz.), Nagy Lászlóné (4080
Hajdúnánás, Béke u. 37. sz.), Ádám Miklós (4080 Hajdúnánás, Fáy A. u. 12. sz.),
Reszegi Gáborné (4080 Hajdúnánás, Nap u. 2. sz.), telekalakítási kérelmét a
hajdúnánási 01056/1-6., 01058/15., 01058/20-22. hrsz-ú, mezıgazdasági
hasznosítású gyep/szántó mővelési ágú területekre vonatkozóan és a
területrendezéssel az 1. sz. melléklet szerint egyetért.
A képviselı-testület a telekhatár-rendezések következtében a magántulajdonú
01058/15. és 01056/1. hrsz-ú ingatlanok területébıl az önkormányzati tulajdonú
01057. hrsz-ú, árok megnevezéső ingatlan területéhez csatolandó, összesen 83 m2
nagyságú területet - 2. sz. melléklet szerint - térítés nélkül, ajándékozás jogcímén,
600,- Ft/m2 értékben az önkormányzat tulajdonába elfogad.
A tulajdonjog változás okiratba való foglalásával és az ingatlanok ingatlannyilvántartási adataiban bekövetkezett változások átvezetésével kapcsolatos
összes költség az ajándékozókat terhelik.
Felkéri a polgármestert, hogy Reszegi Zoltánnak (4080 Hajdúnánás, Mátyás
király u. 47. sz.) és társainak: Reszegi Sándor (4080 Hajdúnánás, Báthory u. 27.
sz.), Reszegi Gábor (4080 Hajdúnánás, Nap u. 2. sz.), Reszegi Imre (4080
Hajdúnánás, Toldi u. 10. sz.), Nagy Lászlóné (4080 Hajdúnánás, Béke u. 37. sz.),
Ádám Miklós (4080 Hajdúnánás, Fáy A. u. 12. sz.), Reszegi Gáborné (4080
Hajdúnánás, Nap u. 2. sz.) határozatban foglaltakról való értesítésérıl
gondoskodjon, valamint felhatalmazza az ajándékozási szerzıdés aláírására.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2007. augusztus 10. (a kiértesítésre)
2007. október 31. (a szerzıdés megkötésére)

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án –
hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

285/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Dr. Kiss József önkormányzati képviselı által, a Hajdúnánás-Hajdúdorog közös
szennyvíztisztító telepének mőszaki problémájával kapcsolatban benyújtott
képviselıi önálló indítványát, és az alábbiakat tartja szükségesnek:
1.)

Tartalék berendezések beszerzése, illetve kapacitásbıvítés:
a.) rácsszemét berendezés
b.) mélylevegıztetı
c.) homokfogó kapacitás növelése.

2.)

Fázis túláramvédelem biztosítása.

3.)

A bonyolító mőszaki ellenır céggel kapcsolatot teremteni, amennyiben ıket
még a szerzıdés a garanciális idıre is köti. Garanciális bejárások
szervezését kell kérni, melyekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet az
intézkedési tervhez kell kapcsolni!

4.)

Meg kell szervezni az ipari kibocsátók rendszeres ellenırzését, hogy
kifogástalan minıségő szennyvíz kerülhessen a városi rendszerbe!

5.)

Utólagos mőszaki felülvizsgálatot kell készíteni a telep kapacitásáról és
várhatóan legnagyobb mennyiségben képzıdı szennyvíz feldolgozását
figyelembe véve, párhuzamba állítva a telep jelenlegi mőködésével!

6.)

A felülvizsgálat tükrében törekedni kell arra, hogy a probléma megoldása a
jóteljesítési garancia terhére történjen.

7.)

A képviselı-testület a mőszaki felülvizsgálat idıpontjának elırehozását, és a
feltárt problémák megoldásának érdekében 3 fıs eseti bizottság
megalakítását határozza el.
A bizottság a végzett munkájáról 2007. október 31-ig adjon számot.

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

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. július 30-án
– hétfın – de. 08,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl
készült jegyzıkönyvébıl:

286/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Dr. Juhász Endre alpolgármester által benyújtott sürgısségi indítványban
foglaltakat, s úgy határoz, hogy az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság
vizsgálja meg a képviselı-testületi határozatok végrehajtására figyelemmel
a Mediterrán Therme Kft.-vel (szálloda építéssel kapcsolatban) kötött
szerzıdéseket, valamint az ahhoz kapcsolódó iratokat, abból a célból,
miszerint a képviselı-testületi határozatok megfelelı végrehajtása
megtörtént-e, és arról a képviselı-testületet tájékoztassa.
Felelıs: Dombi György ÜIB elnök
Határidı: 2007. szeptember 15.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

I. Számú Óvodai Egység

2. OM azonosító:

030804

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
4080 Hajdúnánás Attila u. 26. sz.

5. Típusa:

nevelı intézmény, óvoda

6. Alaptevékenységek:

TEAOR SZÁM: 8010 óvodai nevelés
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- óvodáskorú gyermekek nevelése a
gyermek 3. életévétıl az iskolába lépésig,
legfeljebb 8 éves korig
- intézményi étkeztetés

7. Az intézménybe felvehetı maximális
gyermeklétszám:
Indítható óvodai csoportok száma:
8. Kiegészítı tevékenységek:

275 fı
11 csoport
-

9. Intézményegységek megnevezése:
Központi óvoda:
Tagóvodák:

10. Gazdálkodási jogköre:

intézményi vagyon mőködtetése
gyermek, tanuló felügyelet
munkahelyi vendéglátás
korai idegen nyelvtanítás
alkotóképesség fejlesztése, tehetséggondozás
gyermektorna, gyermektánc

7. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24 sz.
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.
a) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14., 15. §-ai
alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait a II. Számú Óvodai
Egység látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.
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b) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai
alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait az Óvodai és
Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.
11. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

12. Alapítás éve:

1978.

13. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága

14. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

15. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

16. Költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:

17. Az intézmény képviseletére jogosult:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, vezetıje az óvodavezetı,
akit a Városi Önkormányzat Képviselıtestülete határozott idıre - 5 vagy 10 évre nevez ki nyilvános pályázat útján
az óvodavezetı

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló, a 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
szerint.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.
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20. Vállalkozási tevékenység:

nincs

21. Az ingatlanok helyrajzi száma:

7. sz. óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2)
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)
Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.
3841. hrsz. (alapterülete: 1940 m2)

Záradék:

Az I. Sz. Óvodai Egység alapító okirata a 271/2007. (VII. 30.) számú Képviselıtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2007. augusztus 15-én lép hatályba.
Az alapító okirat 10/b) pontja a 216/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2008. január 1-jén lép hatályba, amellyel egyidejőleg a 10/a)
pont hatályát veszíti.

Hajdúnánás, 2007. július 30.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

II. Számú Óvodai Egység

2. OM azonosító:

030805

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
4080 Hajdúnánás Attila u. 26. sz.

5. Típusa:

nevelı intézmény, óvoda

6. Alaptevékenység:

TEAOR SZÁM: 8010 óvodai nevelés
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- óvodáskorú gyermekek nevelése a
gyermek 3. életévétıl az iskolába lépésig,
legfeljebb 8 éves korig
- intézményi étkeztetés

7. Az intézménybe felvehetı maximális
gyermeklétszám:
Indítható óvodai csoportok száma:
8. Kiegészítı tevékenységek:

9. Intézményegységek megnevezése:
Központi óvoda:
Tagóvodák:

325 fı
13 csoport
- környezeti nevelés
- korai idegen nyelv oktatása
- játékos informatika oktatása
- testnevelés differenciált fejlesztési programmal
- óvodai intézményi étkeztetés
- intézményi vagyon mőködtetése
- gyermek felügyelet
- munkahelyi vendéglátás

8. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.
Fülemüle Óvoda
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
1. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.
Hétszínvirág Óvoda
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.
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10. Gazdálkodási jogköre:

a) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14., 15. §-ai
alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény.
1998. január 1-tıl az I. Számú Óvodai
Egység, mint részben önállóan gazdálkodó
intézmény
operatív
gazdálkodását,
feladatkörébe utalva végzi.
b) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai
alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait az Óvodai és
Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.

11. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

12. Alapítás éve:

1998.

13. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

14. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

15. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

16. Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv vezetıje az óvodavezetı,
akit a Városi Önkormányzat Képviselıtestülete határozott idıre - 5 vagy 10 évre nevez ki nyilvános pályázat útján

17. Az intézmény képviseletére jogosult:

az óvodavezetı

18. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló, a 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló

21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
szerint.
19. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés, pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

20. Vállalkozási tevékenység:

nincs

21. Az ingatlanok helyrajzi száma:
1. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.,
44. hrsz. (használt alapterület: 851 m2
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.,
3847. hrsz (alapterülete: 2601m2)
8. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2)
Fülemüle Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.,
204. hrsz. (alapterülete: 1126 m2)
Hétszínvirág Óvoda:
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 19. sz.
6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az
iskolával együtt, az óvoda épület: 226 m2)

Záradék:

A II. Sz. Óvodai Egység alapító okirata a 271/2007. (VII. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2007. augusztus 15-én lép hatályba.
Az alapító okirat 10/b) pontja a 216/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2008. január 1-jén lép hatályba, amellyel egyidejőleg a 10/a)
pont hatályát veszíti.

Hajdúnánás, 2007. július 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat

2. OM azonosító:

031021

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.

4. Telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.

5. Típusa:

Többcélú, közös igazgatású intézmény,
általános
és
középiskola,
alapfokú
mővészetoktatási
intézmény,
valamint
pedagógiai szakszolgálat

6. Alaptevékenységek:

TEAOR SZÁM: 8010
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorú gyermekek nevelése és
oktatása
1-12.
évfolyamig
az
értékközvetítı
és
képességfejlesztı
program alapján
- pedagógiai szakszolgálat
- számítógép-kezelıi alapképzés
- nyelvi elıkészítı évfolyam mőködtetése a
gimnáziumi intézményegységben
- emelt szintő ének-zene oktatás a
nyolcadik évfolyamig
- iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei,
báb- és táncmővészeti oktatása
- iskolai sportkör mőködtetése
- iskolai
tanulók
napközi
otthoni,
tanulószobai ellátása
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
- intézményi vagyon mőködtetése

7. Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
1-12. évfolyam:
Indítható iskolai tanulócsoportok
száma:
Napközi otthoni csoportok száma:
Tanulószobai csoportok száma:

480 fı
16 csoport
5 csoport
1 csoport

2
Alapfokú mővészetoktatás
Felvehetı maximális tanulói létszám:
Zenemővészet:

176 fı

8. Iskolai évfolyamok száma:
-

-

9. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:
10. Gazdálkodási jogköre:

1 - 12. évfolyam
alapfokú mővészeti iskolai képzés (dráma
tagozat:
bábmővészet,
színjátszás,
táncmővészeti tagozat: néptánc, musical,
színpadi tánc)
zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő
trombita, gitár, ütı, népzene tanszakok

nincs
a) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14., 15. §-ai
alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény.
b) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai
alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait az Óvodai és
Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.

11. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város, ill. Hajdú-Bihar és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye
közigazgatási területe

12. Alapítás éve:

1656.

13. Alapító szerv neve:

Református Egyház

14. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

15. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete
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16. Költségvetési szerv vezetı-

önálló jogi személyként mőködı költségvetési
szerv, vezetıje az igazgató,
akit a Városi Önkormányzat Képviselıtestülete határozott idıre - 5 vagy 10 évre nevez ki nyilvános pályázat útján.

17. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

18. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlására szóló, a 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosításra és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati

Rendelet
szerint.
A vagyon feletti rendelkezés joga:
az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő használatot meghaladó vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés, pedig a 12. § (3) bekezdése szerint.
20. Vállalkozási tevékenység:

nincs

21. Az ingatlanok helyrajzi száma:4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (alapterülete: 5905 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
9. hrsz. (alapterülete: 976 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
10. hrsz. (alapterülete: 873 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
44. hrsz. (használt alapterület: 1315 m2)
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.
4942. hrsz.; 4944. hrsz. (alapterülete: 820 m2 +619 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
Záradék: A Makláry Lajos Általános, Mővészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okirata a …….. számú Képviselı-testületi Határozattal,
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2007.
augusztus 15-én lép hatályba.

Az alapító okirat 10/b) pontja a 216/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2008. január 1-jén lép hatályba, amellyel egyidejőleg a 10/a)
pont hatályát veszíti.
Hajdúnánás, 2007. július 27.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti
Iskola

2. OM azonosító:

031022

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.

4. Típusa:

nevelési – oktatási intézmény,
általános és alapfokú mővészetoktatási
intézmény

5. Alaptevékenység:

TEAOR SZÁM: 8010 iskolai oktatás
Törvényben és a pedagógiai programjában
meghatározott keretek között:
- általános iskoláskorú gyerekek általános
mőveltségét
megalapozó
alapfokú
nevelése – oktatása, differenciált
képességfejlesztı és személyiségformáló
programmal
(Rugalmas
Képességfejlesztı Program)
- idegen nyelv oktatása elsı évfolyamtól
- emelt szintő matematika oktatás
- számítástechnika-informatika oktatása a
3. évfolyamtól
- alapfokú mővészetoktatás, képzı- és
iparmővészet, média mővészeti ágakon,
grafika,
festészet,
fotó,
videó
tanszakokon
- háztartástechnika oktatása az ötödik
évfolyamtól
- kiemelt
egészségnevelési
és
gyermeksport nevelési program
- alkotóképességet
fejlesztı
és
hagyományırzı nevelési program
- iskolai
tanulók
napközi
otthoni
tanulószobai ellátása
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás

8. Az intézménybe felvehetı
maximális tanulólétszám:
- általános iskolában 448 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 16 csoport
Napközi otthoni tanulócsoportok száma:
8 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
2 csoport
7. Iskolai évfolyamok száma:
8. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

az iskolának nyolc évfolyama van

nincs
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9. Gazdálkodási jogköre:

a) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14., 15. §-ai
alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény
b) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai
alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait az Óvodai és
Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.

10. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

11. Alapítás éve:

1656.

12. Alapító szerv neve:

Református Egyház

13. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

15. Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

16. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

17. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

a Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám alatti
ingatlan, az ingatlan és ingóságok az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelıi jogát az intézmény látja el, az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlására szóló, a
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe
foglalásáról szóló 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
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18. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés, pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

19. Vállalkozási tevékenység:

nincs

20. Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)

Záradék: A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola alapító okirata a 271/2007.
(VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2007. augusztus 15-én lép
hatályba.
Az alapító okirat 9/b) pontja a 216/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2008. január 1-jén lép hatályba, amellyel egyidejőleg a 9/a) pont
hatályát veszíti.

Hajdúnánás, 2007. július 30.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Barcsa János Általános Iskola

2. OM azonosító:

031023

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.

4. Típusa:

nevelési – oktatási intézmény, általános
iskola

5. Alaptevékenység:

TEAOR SZÁM: 8010 iskolai oktatás
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyamon
- emelt szintő informatika oktatása
- emelt szintő matematika oktatás
- idegen nyelv oktatása az elsı évfolyamtól
- iskolai tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátása
- iskola sportkör mőködtetése
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás

6. Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
448 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 16 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
6 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
2 csoport
7. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

nincs

9. Gazdálkodási jogköre:

a) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14., 15. §-ai
alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény
b) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai
alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait az Óvodai és
Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.

10. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

11. Alapítás éve:

1959.

12. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága

13. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

15. Költségvetési szerv vezetıjének
kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

16. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

17. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlására szóló, a 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
szerint

18. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés, pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

19. Vállalkozási tevékenység:

nincs

20. Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)

Záradék:

A Barcsa János Általános Iskola alapító okirata a 271/2007. (VII. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2007. augusztus 15-én lép hatályba.
Az alapító okirat 9/b) pontja a 216/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
jóváhagyásával 2008. január 1-jén lép hatályba, amellyel egyidejőleg a 9/a) pont
hatályát veszíti.

Hajdúnánás, 2007. július 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Bocskai István Általános Iskola

2. OM azonosító:

031026

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.

4. Típusa:

nevelési - oktatási intézmény, általános iskola

5. Alaptevékenysége:

TEAOR SZÁM: 8010 iskolai oktatás
Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
- iskoláskorúak általános iskolai neveléseoktatása 1-8. évfolyamon
- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása
- iskolai tanulók napközi otthoni és
tanulószobai ellátása,
- gyermek, tanuló felügyelet
- iskolai sport mőködtetése (diáksport
egyesületi formában)
- gyakorlókert mőködtetése
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás

6. Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
310 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 11 csoport
Napközi otthoni tanulócsoportok száma: 5 csoport
Tanulószobai csoportok száma:
1 csoport
7. Iskolai évfolyamok száma:

az iskolának nyolc évfolyama van

8. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

nincs

9. Gazdálkodási jogköre:

a) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14., 15. §-ai
alapján teljes jogkörő, önállóan gazdálkodó
intézmény
b) az államháztartás mőködési rendjérıl
szóló, többször módosított 217/1998.
(XII. 30.) Kormányrendelet 14-15. §-ai
alapján teljes jogkörő, részben önállóan
gazdálkodó intézmény.
Gazdálkodási feladatait az Óvodai és
Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény
látja el. A munkamegosztás és a
felelısségvállalás rendjét a képviselı-testület
által jóváhagyott szabályozás tartalmazza.
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10. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

11. Alapítás éve:

1976.

12. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága

13. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

15. Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, magasabb vezetıje az
igazgató, akit a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján.

16. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

17. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlására szóló, a 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
szerint.

18. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadása, a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés, pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

19. Vállalkozási tevékenység:

nincs

20. Az ingatlan helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.
3262. hrsz. (alapterülete: 7566 m2)

Záradék: A Bocskai István Általános Iskola alapító okirata a 271/2007. (VII. 30.) számú
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének jóváhagyásával 2007. augusztus 15-én lép hatályba. Az alapító okirat
9/b) pontja a 216/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozattal,
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2008.
január 1-jén lép hatályba, amellyel egyidejőleg a 9/a) pont hatályát veszíti.
Hajdúnánás, 2007. július 27.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén

jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium
Szakközépiskola, Kollégium

2. OM azonosító:

031209

3. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. sz.

és

5. Az intézmény telephelyei:
Középiskolai Kollégium:
Szabadidı Központ:
Soós Sára ház:
Somorjai László Városi Sportcsarnok:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4. sz.;
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy út 15. sz.;
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. sz.;
4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.;

6. Típusa:

nevelési – oktatási intézmény,
gimnázium és szakközépiskola,
valamint középiskolai kollégium

7. Alaptevékenységek:

Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között:
TEÁOR szám: 8021
nappali rendszerő, általános mőveltséget
megalapozó iskolai oktatás – nevelés
• négy évfolyamos képzés:
- angol-német nyelvek emelt szintő
oktatása
• nyolc évfolyamos képzés
- nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
matematika, német és angol nyelvi emelt
szintő képzés
TEÁOR szám: 8022
nappali
rendszerő,
szakképesítés
megszerzésére felkészítı iskolai oktatásnevelés
- humán szakterület: szociális szolgáltatások
szakmacsoport
- mőszaki szakterület: gépész, informatika
szakmacsoport
- gazdasági és szolgáltatási szakterület:
közgazdasági szakmacsoport
• 5 évfolyamos szakközépiskolai képzés az
általános mőveltséget megalapozó oktatás
részeként - szakmai elıkészítı ismeretek
átadása
nyelvi elıkészítı évfolyam - 9. osztály
közgazdaságiés
informatikai
szakmacsoportban

• a szakképzı évfolyamokon középfokú
végzettségre épülı, OKJ – szerinti középés felsıfokú szakképzés
- gépész és gépgyártó,
- az informatika – számítástechnika –
hírközlés,
- a humán,
- a közgazdasági szakmacsoportokhoz
kapcsolódó szakmákban
TEÁOR szám: 5523
- középfokú képzésben résztvevı tanulók
diákotthoni ellátása
- sajátos nevelési igényő tanulók integrált
diákotthoni ellátása
TEÁOR szám: 5551
középfokú képzésben
étkeztetése

résztvevı

diákok

TEÁOR szám: 5552
munkahelyi vendéglátás
TEÁOR szám: 9261
sportlétesítmény mőködtetése
- iskolai sport mőködtetése
(diáksport egyesületi formában)
- iskolai könyvtár mőködtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
8. Az intézménybe felvehetı maximális
gimnázium és szakközépiskola 895 fı
tanulólétszám:
diákotthon 75 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 26 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
1 csoport
Kollégiumi csoportok száma:
3 csoport
9. Iskolai évfolyamok száma:

5-14. évfolyam

10. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

TEÁOR szám: 8040
iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás,
vizsgáztatás
- az
alaptevékenység
kapacitásának
kihasználására bérmunka végzése
- ECDL vizsgaközpont
- a mőszaki szakterületre épülı 31-33-as
szintő OKJ-s szakképzések oktatása és
vizsgáztatása

11. Gazdálkodási jogköre:

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló,
többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendelet 14., 15. §-ai alapján teljes
jogkörő, önállóan gazdálkodó intézmény

12. Mőködési területe:

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közigazgatási területe

13. Alapítás éve:

1656.

14. Alapító szerv neve:

Református Egyház

15. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

16. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

17. Költségvetési szerv
vezetıjének kinevezési rendje:

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, vezetıje az igazgató, akit
a Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete határozott idıre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

18. Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

19. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog
gyakorlásáról szóló, a 9/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
szerint

20. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés, pedig a
12. § (3) bekezdése szerint

21. Vállalkozási tevékenység:

nincs

22. Az ingatlanok helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. sz.
4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4. sz.;
3506. hrsz (alapterülete: 1228 m2)
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy út 15. sz.;
3527. hrsz. (alapterülete: 1429 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 20. sz.;
3554. hrsz. (alapterülete: 2515 m2)
4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.;
3600. hrsz. (alapterülete: 1774 m2)

Záradék:

A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium alapító
okirata a 271/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozattal,
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2007.
augusztus 15-én lép hatályba.

Hajdúnánás, 2007. július 30.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Csiha Gyızı Általános,
Szakképzı Iskola

2. OM azonosító:

031246

3. Székhelye:
Telephelye:

4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. sz.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.

4. Típusa:

Többcélú nevelési – oktatási intézmény,
általános
iskola,
szakiskola
szakközépiskola

5. Alaptevékenység:

Közép-

és

és

Törvényben és a nevelési programjában
meghatározott keretek között.
TEÁOR szám: 8010
• sajátos nevelési igényő tanulók általános
iskolai
nevelése,
oktatása
1-8.
évfolyamon
TEÁOR szám: 8022
• sajátos nevelési igényő tanulók elıkészítı
szakiskolai nevelése, oktatása 9-10.
évfolyamon
• tanulásban
akadályozott
tanulók
elıkészítı szakiskolája 9-10. évfolyamon
• általános
mőveltséget
megalapozó
szakiskolai oktatás-nevelés a 9-10.
évfolyamon
• felzárkóztató oktatás
- Mőszaki szakterület:
gépészeti szakmacsoport, informatikai
szakmacsoport, építészeti szakmacsoport,
könnyőipari
szakmacsoport,
faipari
szakmacsoport,
közlekedési
szakmacsoport
- Agrár szakterület:
mezıgazdasági szakmacsoport
• ép intellektusú és tanulásban akadályozott
tanulók
szakiskolai
és
speciális
szakiskolai képzése
• OKJ szerinti szakképzés a 11-13.
évfolyamon
Elméleti oktatás:
- Agrár szakterület:
mezıgazdasági szakmacsoport:
dísznövény
és
zöldségtermesztı,
parkgondozó, állatgondozó, virágkötı,
gyümölcstermelı, kerti munkás
- Mőszaki szakterület:
Építészeti szakmacsoport:

épületburkoló, kımőves,
mázoló és tapétázó
Faipari szakmacsoport:
ács, állványozó, asztalos

szobafestı-

Könnyőipari szakmacsoport:
férfiruha-készítı, nıiruha-készítı,
Gépészeti szakmacsoport:
fémforgácsoló,
fényezı-mázoló,
géplakatos, hegesztı, karosszéria lakatos,
szerkezetlakatos, vízvezeték- és központi
főtésszerelı, mezıgazdasági gépész
Informatikai szakmacsoport:
számítógép-kezelı (használó)
-

Tanmőhelyi oktatás
iskolai tanmőhelyben:
asztalos,
épületburkoló,
géplakatos,
hegesztı, kımőves, nıiruha-készítı,
szerkezetlakatos, szobafestı-mázoló és
tapétázó
bérelt tanmőhelyben:
karosszéria lakatos

TEÁOR szám: 8022
• Négy
évfolyamos
szakközépiskolai
képzés
az
általános
mőveltséget
megalapozó oktatás, OKJ szerinti
szakmacsoportos szakmai alapozás 9-12.
évfolyamon:
- Humán szakterület:
egyéb szakmacsoport: személy- és
vagyonır
- Mőszaki szakterület:
gépészeti szakmacsoport, informatikai
szakmacsoport,
könnyőipari
szakmacsoport, faipari szakmacsoport,
közlekedési szakmacsoport
- Gazdasági-szolgáltatási szakterület:
vendéglátás-idegenforgalom
- Agrár szakterület:
gyógynövénytermesztı
és
növényvédelem
•

A szakképzı évfolyamokon (13-15. évf.)
középfokú végzettségre épülı OKJ
szerinti közép- és felsıfokú szakképzés:
- Humán szakterület
egyéb szakmacsoport: személy- és
vagyonır
- Mőszaki szakterület:
gépészeti szakmacsoport:
mezıgazdasági gépésztechnikus
informatikai szakmacsoport:

számítástechnikai szoftverüzemeltetı
számítástechnikai programozó
informatikus
(tevékenység
megjelölésével)
könnyőipari szakmacsoport:
ruhaipari
technikus
(modellezı,
technológus)
faipari szakmacsoport:
bútor- és épületasztalos-ipari technikus
közlekedési szakmacsoport: autószerelı

- Gazdasági-szolgáltatási szakterület:
vendéglátás-idegenforgalom:
idegenforgalmi ügyintézı, idegenvezetı
és hostess, idegenforgalmi technikus
- Agrár szakterület:
növénytermesztı és
növényvédelmi
technikus
TEÁOR szám: 8021
• Általános
mőveltséget
megalapozó
iskolarendszerő felnıttoktatás tagozata:
Felnıttek középiskolája:
- Nappali munkarend szerinti oktatás 9-12.
évfolyamon
- Esti tagozat szerint oktatás 9-12.
évfolyamon
- OKJ szerinti iskolarendszeren kívüli
szakképzés: a HBm-i Munkaügyi
Központ Felnıttképzési tevékenységek
és szolgáltatások, nyilvt. szám: 090131-04, érvényes: 2004. 02. 01.-2008.
02. 01.
- iskolai tanulók napközi otthoni ellátása
- gyakorlókert mőködtetése
TEÁOR szám: 5551
 középfokú képzésben résztvevı diákok
étkeztetése

TEÁOR szám: 5552
 munkahelyi vendéglátás

6. Az intézménybe felvehetı maximális
tanulólétszám:
845 fı
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 30 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
1 csoport

sajátos nevelési igényő tanulók: 1-8.
elıkészítı szakiskolai nevelés-oktatás:
évfolyam
szakiskolai
(általános
mőveltséget
magalapozó): 9-10. évfolyam,
10. osztály utáni szakképzı évfolyam: 11-13.
évfolyam
szakközépiskolai képzés: 9-12. évfolyam
szakképzı évfolyam: 13-15. évfolyam

7. Iskolai évfolyamok száma:
évfolyam:
9-10.

8. Alaptevékenységet kiegészítı
egyéb tevékenységek:

az
alaptevékenység
kapacitásának
kihasználására
hegesztı,
vasés
fémszerkezet-lakatos, géplakatos, kımőves,
szobafestı és mázoló, nıiruha-készítı,
asztalos szolgáltatás végzése

az államháztartás mőködési rendjérıl szóló,
többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
Kormányrendelet 14., 15. §-ai alapján teljes
jogkörő, önállóan gazdálkodó intézmény

9. Gazdálkodási jogköre:

10. Mőködési területe:

Hajdúnánás Város közigazgatási területe

11. Alapítás éve:

1968.

12. Alapító szerv neve:

Munkaügyi Minisztérium

13. Fenntartó neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

14. Felügyeleti szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete

15. Költségvetési szerv vezetıjének

önálló
jogi
személyként
mőködı
költségvetési szerv, vezetıje az igazgató,
akit a Városi Önkormányzat Képviselıtestülete határozott idıre - 5 vagy 10 évre nevez ki nyilvános pályázat útján

16. Az intézmény képviseletére

az igazgató

jogosult:
Feladat ellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, a 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati

Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet szerint.
A vagyon feletti rendelkezés joga:
az ingatlan bérbeadás a fenti számú
vagyonrendelet 10. §-a, a rendeltetésszerő használatot meghaladó vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3) bekezdése szerint.
19. Vállalkozási tevékenység:

nincs

20. Az ingatlanok helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. sz.
5193. hrsz. (alapterülete: 6281 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz.
5192. hrsz. (alapterülete: 7122 m2)

Záradék: A Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola alapító okirata a 271/2007.
(VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2007. augusztus 15-én lép
hatályba.
Hajdúnánás, 2007. július 30.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

