
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
39/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
2008. évi költségvetésének tárgyalása során az alábbi módosításokról 
döntött: 
 
- a polgármesteri keret betervezett 3 millió Ft-os összege 1 millió Ft-ra 

csökken, 
- a helyi utak szakfeladatra betervezett 8,5 millió Ft-hoz kerül a 

polgármesteri keretbıl elvont 2 millió Ft, 
- a felmentési idıre járó illetmény tervezése a jövıben is intézményi 

tartalékkeret formájában történik, 
- az óvodás és iskolás gyermekek részére heti 3 alkalommal iskolatej 

biztosítása helyett kakaó biztosítása, ha ez az intézkedés a betervezett 
költséget meghaladja, akkor heti 2 alkalommal kerüljön a kakaó 
biztosításra, 

- a helyi utak szakfeladat költséghelyét 9,5 millió Ft-tal – 20 millió Ft 
összegre – megemeli a hitelfelvétel terhére. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti módosításoknak a 
költségvetés tervezetébe történı beépítésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: azonnal 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
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14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 
2008. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést elfogadja, és ennek alapján 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló 3/2008. 
(II. 15.) 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 
Határid ı: 2008. február 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
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40/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésének tervszámain alapuló 2009-2010. 
évekre vonatkozó gördülı tervezetét. 

 
2009. évre 
3.326.167 eFt mőködési 560.000 eFt felhalmozási összesen: 3.886.167 eFt bevétellel 
3.326.167 eFt mőködési 560.000 eFt felhalmozási összesen: 3.886.167 eFt kiadással 

 
2010. évre 
3.556.741 eFt mőködési 640.000 eFt felhalmozási összesen: 4.196.741 eFt bevétellel 
3.556.741 eFt mőködési 640.000 eFt felhalmozási összesen: 4.196.741 eFt kiadással 

 
 

Felelıs:  - 
Határid ı: - 

 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
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41/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. §-a alapján az önkormányzat gazdasági programját a 
képviselı-testület megbízatásának idıtartamára, 2007-2010. évekre az elıterjesztéshez 
mellékelt, a Hajdúnánás Városi  Önkormányzat polgármestere által elıterjesztett 
Gazdasági Program alábbi módosításával, illetve kiegészítésével megalkotja:  

 
1. A Tartalomjegyzék helyébe az alábbi Tartalomjegyzék lép: 
 

„BEVEZETÉS ............................................................................................................................... 3 

I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE ......................................................................................... 5 

II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA,.............................................................................. 9 

TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIRA .................................................. 9 

II. 1. Pénzügyi és adópolitika Hajdúnánáson ....................................................... 9 

II. 1. 1. Az önkormányzati bevételek .................................................................. 9 

II. 1.  2. Az önkormányzati kiadások ................................................................ 12 

II. 2. Vagyongazdálkodás........................................................................................... 14 

II. 3. Kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladatok ........................... 16 

II. 3. 1. Kötelezı feladatok.................................................................................... 16 

II. 3. 2. Önként vállalt feladatok ......................................................................... 21 

III. ÁLTALÁNOS CÉLKITŐZÉSEK ÉS KONKRÉT ELKÉPZELÉSEK ............................................... 25 

III. 1. Általános célkitőzések és Prioritások ........................................................ 25 

III. 1. 1. Az önkormányzat legfıbb céljai ........................................................ 26 

III. 1. 2. Legfontosabb konkrét önkormányzati fejlesztési tervek......... 28 

III. 2. Befektetés-támogatási politika ................................................................... 30 

III. 3. Az önkormányzat közszolgáltatásai és a városüzemeltetési 

elképzelések..................................................................................................................... 30 

III. 4. Városfejlesztési és idegenforgalom  elképzelések…..…………………..32” 
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2. A 3. oldal 1. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban : Ötv.) 91. § 
(1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját. 
Ugyanezen szakasz (6) bekezdése alapján:” 

 
3. A 3. oldal 2. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„A fentiekbıl kitőnik, a gazdasági program nem a választási ígéretek tárháza. Ennek a 
gazdasági programnak nem csak egy önkormányzati ciklus idejére szóló programnak kell, 
hogy legyen, hanem hosszú távon ez lehet a záloga a város megtartó erejének, gazdasági 
stabilitásának és ezáltal a város jövıjének.  
A gazdasági program nem konkrét megoldások, hanem alapvetı elképzelések győjteménye. 
Program, mely elkezdett, vagy döntésekkel alátámasztott olyan rövid távú elképzeléseket vesz 
számba, amelyek a hosszú távú fejlıdést segítik elı.  
A gazdasági programnak a költségvetés lehetıségeivel összhangban, a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve, a kötelezı és önként vállalt feladatok biztosítását, 
különösen a felterjesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés elısegítését, a 
településfejlesztési és adópolitika célkitőzéseit, befektetési támogatás, a városüzemeltetés 
lehetıségeit, az intézményi elképzeléseket kell, hogy tartalmazza.” 
 
4. A 3. oldal 3-4. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„A város adottságaira, a korábbi önkormányzati ciklusok eredményeire alapozva, a hazai és 
európai uniós jogszabályi követelményeket, lehetıségeket figyelembe véve, a lakossági 
elvárásokat, igényeket, az önkormányzati választásokon indult pártok, más szervezetek, 
egyéni jelöltek programjait lehetıség szerint teljesíteni igyekezve, a város boldogulását 
leginkább szolgálni képes idegenforgalom érdekeit is érvényesíteni kívánva, a 2008-
2010. éveket jelentı önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programot az alábbiak 
szerint fogadja el.  

A törvény szerinti határidıben Hajdúnánás város polgármestere által benyújtott 
gazdasági program tervezetet a döntésre jogosult képviselı-testület korábban nem tudta 
elfogadni, így az többször módosításra került. Ennek alapvetı okaiként a képviselık és a 
polgármester közötti gazdasági programmal kapcsolatos szerkezeti és szemléletbeli 
különbségeket lehet meghatározni. 

Ezen feszültség feloldása érdekében többszöri építı jellegő kritikai észrevétel után, a 
korábbi értékeket megtartva és továbbfejlesztve, a fenti körülmények ismeretében kerül 
elfogadásra 2008 januárjában Hajdúnánás Városi Önkormányzat gazdasági programja.” 
 
5. A 4. oldal 1-2. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Hajdúnánás városa Hajdú-Bihar megye észak-keleti ritkán lakott térségében fekszik, a 
megye negyedik legnépesebb települése. A város Nyíregyházától 27 km, míg Debrecentıl 40 
km távolságra fekszik. Hajdúnánás Hajdúdoroggal és Hajdúböszörménnyel együttesen alkotja 
a Hajdúböszörményi Kistérséget.  
 
Hajdúnánáson 2007. január 1-jén 18.360 fı volt az állandó lakosok száma. A születések 
száma a városban csökken, a halálozások száma nı. A lakosság átlagéletkora növekszik. 
Megfigyelhetı Hajdúnánáson is az országos tendenciákhoz hasonlóan a lakosság 
„természetes” fogyása.” 
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6. A 4. oldal 4-6. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon és intézményein, illetve gazdálkodó 
szervezetein keresztül látja el feladatit. A költségvetési szerveknél és a kizárólagos  
önkormányzati tulajdonú HÉPSZOLG Kft.-nél, illetve a Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Kht.-nál teljes munkaidıben foglalkoztatottak révén az önkormányzat az egyik 
legnagyobb foglalkoztató a városban. 
 
A költségvetési intézmények közül Óvodai és Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény 
2008. január 1-jén 8 fı közalkalmazottal megkezdte mőködését. Ezen intézmény keretében 
mőködik részben önálló intézményként: 

• az I. számú Óvodai Egység 39 fıvel, 
• a II. számú Óvodai Egység 45 fıvel,  
• a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 

és Pedagógiai Szakszolgálat 65 fıvel, 
• a II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola 40 fıvel, 
• a Barcsa János Általános Iskola 36 fıvel, 
• a Bocskai István Általános Iskola 31 fıvel. 

 
Ezen részben önálló intézmények látják el Hajdúnánáson az óvodáskorú gyermekek nevelését 
3 éves kortól a gyermek iskolába lépésig, maximum 7 éves korig, illetve végzik az alapfokú 
oktatás és nevelés feladatainak többségét. Az oktatási intézmények teljes profiltisztítást 
követıen pedig kizárólagosan láthatják el az általános mőveltséget megalapozó alapfokú 
nevelést, oktatást 1-8. évfolyamokig. 
 
Habár a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
is rendelkezik középfokú, kifutó rendszerő gimnáziumi oktatással jelenleg, mégis alapvetıen 
a középiskolai, térségi vonzerıvel bíró oktatást elsısorban a nagy múltú Kırösi Csoma 
Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium, valamint a Csiha Gyızı Általános, 
Közép- és Szakképzı Iskola biztosítja. A Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı 
Iskolában 61, a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégiumban 60 fı 
pedagógus biztosítja a magas színvonalú oktatást. Ez utóbbiakban említett két középiskola 
2008 augusztus 1-tıl már összevontan, egységes középiskolaként fog mőködni a városban.   
 
A városban a közmővelıdési, közgyőjteményi feladatokat a 19 fıvel mőködı Móricz Pál 
Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár látja el. Míg a 41 fıvel mőködı Szociális Gondozási 
Központ keretében történik a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosítása, a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Városi Bölcsıde mőködtetése.  
 
Az egészségügyi alapellátásokat részben vállalkozási szerzıdés alapján, részben pedig a 35 
fıt alkalmazó Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet révén biztosítja az 
önkormányzat. 
 
A Polgármesteri Hivatalban több mint 60 fı biztosítja a helyi közigazgatási feladatok magas 
szintő ellátását. Ezen túlmenıen jelentıs számú – az elmúlt évben átlagosan 55 fı – a 
közhasznú és közcélú foglalkoztatás is, elsısorban köztisztasági, parkgondozási és különbözı 
karbantartási-javítási munkálatok elvégzésére. A munkanélküliségi ráta (relatív mutató) a 
városban 2007 ıszén 9,13%, ez magasabb az országos átlagnál. 
 
A város infrastruktúrája alapvetıen megfelel a kor igényeinek, további fejlesztése az itt élık 
elemi érdeke. 
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Hajdúnánás az M3-as autópálya révén könnyen megközelíthetı vált, és ezáltal bekapcsolódott 
az európai úthálózat vérkeringésébe. A környezı nagyobb városok felé, így Nyíregyháza, 
Debrecen, illetve Miskolc irányába is jelentısen lecsökkentek a közúthálózaton a menetidık. 
A megnövekedett tehergépkocsi forgalom révén azonban nagyon sok út minısége romlott az 
elmúlt idıszakban. A helyközi tömegközlekedést a volánbuszok és a vasút menetrend szerinti 
járatai biztosítják. A város területén a szilárd burkolatú utak hossza 72 km, ez az összes 
belterületi út 80%-a.  
 
Hajdúnánáson 6.921 db lakás mindegyikébe be van vezetve az ivóvíz és villamos energia. A 
lakások mintegy 81%-a a vezetékes gázhálózatra is rákötött már korábban. 650 db lakás van a 
távfőtésbe bekapcsolva. A település nagy része, a lakások mintegy 85%-a van rákötve a 
szennyvízhálózatra.  

 
Az ivóvíz – és szennyvíz elvezetési, tisztítási szolgáltatást, valamint a távhı szolgáltatást a 
HÉPSZOLG Kft. végzi, míg az E.On biztosítja helyben a villamos energia, a TIGÁZ pedig a 
gázszolgáltatást. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a települési szilárd hulladék 
elszállítását, a kommunális hulladékgyőjtésbe bevont lakások aránya 95%.” 
 
7. A Gazdasági Program „Pénzügyi és adópolitika, vagyongazdálkodás, befektetés-
támogatás” fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
„II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA, 

 TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIRA 

II.  1. PÉNZÜGYI ÉS ADÓPOLITIKA HAJDÚNÁNÁSON  
 
A magyar kormány megszorító intézkedései miatt a helyi önkormányzatokat 2008-ban még 
kevesebb költségvetési állami normatíva fogja megilletni, mint 2007-ben, illetve 2006-ban.  
 
A mai gyorsan változó gazdasági - politikai környezetben a racionálisan gazdálkodó 
önkormányzatoknak kell megfizetniük a felelıtlen központi politika árát. Reformfolyamatok 
címén egy olyan tudatos vidékellenes politika tanúi lehetünk, amely elıbb az olyan 
közszolgáltatások elsorvasztásához vezet, mint a posta, illetve mentıszolgálat esetében. 
Majd egyéb központi intézkedések révén, például a normatíva megvonásokkal, a helyi 
közszolgáltatások színvonalának mindössze szinten tartásához, illetve késıbb 
csökkentéséhez vezet. 
 
Az önkormányzat 2006 évben 6.194 millió forinttal gazdálkodott, melynek 50%-a 
felhalmozási célokat szolgált. 2007 novemberében a 3.956 millió forint volt a költségvetés 
fıösszege, 36.356 eFt összegő beruházási és 322.672 eFt mőködési hitelfelvétel mellett. A 
2007-es költségvetési év zárszámadása 2008 áprilisában, míg a 2008. évi költségvetés 
elfogadása 2008 februárjában várható. 

II.  1. 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK 

 
Hajdúnánás Város Önkormányzatának bevételei körében is az állami támogatás további 
drasztikus csökkenésével kell számolnunk a ciklusban. 
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Az állami támogatások mértékét a kistérségi társulásos együttmőködés újabb területekre 
kiterjesztése növelheti, ezért ezen ösztönzı többletforrások igénybe vehetıségéért a szükséges és 
lehetséges lépéseket meg kell tenni.  
Az önkormányzati saját bevételek szerepe - tekintettel elsısorban az önkormányzatot megilletı 
közoktatási és szociális ellátás normatíváinak csökkenésére – jelentısen megnı.  
Valamennyi olyan bevételszerzési lehetıséggel élnie kell az önkormányzatnak, amely a helyi 
lakosság számára még nem jelent aránytalanul nagy terhet. Ezeket a lehetıséget ki kell 
használnia az önkormányzatnak, amennyire csak lehetséges.  
Ezen bevételi lehetıségek körében különösen meghatározóak a helyi adók, különösen az 
idegenforgalmi és az iparőzési. Mértékük a törvényi maximum alatt van megállapítva, további 
növelésük a szükséges mértékben elkerülhetetlen, amennyiben az önkormányzat egyéb bevételi 
forrásokat már nem tud szerezni, és újra a központi megvonó intézkedések áldozatává válik.  
 
Hajdúnánás Város Önkormányzati Képviselı-testülete gondos mérlegelés után 2007 
decemberében új adótételeket fogadott el, amelyek révén az alábbi helyi adókat és 
gépjármőadót veszi számba költségvetése tervezése során, mint bevétel: 

• A magánszemélyek kommunális adójából éves szinten 24 millió forint bevételt tervez. 
(Az adó mértéke évi 12.000.-Ft adótárgyanként.) 

• A vállalkozások kommunális adójából éves szinten 9 millió forint bevételt tervez. (Az 
adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztattak korrigált átlagos 
statisztikai állománylétszáma után évi 2.000.-Ft/fı.) 

• Az idegenforgalmi adó két típusával tervez az önkormányzat, egyrészt az építmények 
után mintegy egymillió forintot, másrészt a városban eltöltött vendégéjszakák után 5.4 
millió forintot. (Az adó mértéke az építmények esetében a hasznos alapterület 
figyelembe vételével 120.-Ft/m2, illetve vendégéjszakákat figyelembe véve 
személyenként és megkezdett vendégéjszakánként 300.-Ft adótárgyanként.) A 
központi költségvetésbıl minden ilyen beszedett idegenforgalmi adóforint után két 
forint kiegészítés illeti majd meg az önkormányzatot. 

• A helyi iparőzési adó mértéke az elmúlt évekhez képest csökkenı tendenciát mutat. 
Ennek alapvetı oka, hogy elkészült az M3-as autópálya, amelynek építésében 
résztvevı vállalkozások már a 2008-as évtıl nem fognak jelentıs mértékő iparőzési 
adót fizetni a városnak. Így körülbelül 350 millió forint bevétel tervezhetı iparőzési 
adóból a városban. (Az adó évi mértéke az adóalap 2,0 %-a.) 

• Az építményadóból 36 millió forint bevételt tervez éves szinten az önkormányzat. (Az 
adó mértéke üdülı esetén 120.-Ft/m2/év, minden egyéb adóköteles építmény esetén 
300.-Ft/m2/év.) 

• A talajterhelési díj tétele csökkenı tendenciát mutat, éves szinten mintegy 5 millió 
forint bevételt jelent Hajdúnánásnak. 

• A központilag megállapított gépjármőadó adótételbıl 104 millió forint bevételre 
számíthat az önkormányzat. 

• A befizetéssel és behajtással kapcsolatos késedelmi pótlék, bírság és végrehajtási 
költség ad hoc jellegő bevételi lehetıség. Függ a fizetési hajlandóságtól, az adózók 
aktuális fizetési lehetıségeitıl. A tapasztalatok alapján körülbelül 8 millió forint 
bevételt tervez éves szinten ilyen címen az önkormányzat. 

• Lehetıség van még termıföld bérbeadásából származó bevétel tervezésére is, azonban 
ennek mértéke a városban elhanyagolható. 

 
Az önkormányzat számára a mezei ırszolgálat fenntartásához befizetett körülbelül 6.9 millió 
forint mezııri járulék megfizetése jelenthet új bevételi lehetıséget. Ezt a bevételt viszont  
teljes mértékben a 2008-ban mőködését megkezdı Mezııri Szolgálat fenntartására fogja 
fordítani az Önkormányzat. 
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Mindezek azonban nem biztosítják az önkormányzat számára, hogy intézményeit a XXI. század 
igényeinek megfelelıen továbbfejlessze, modernizálja. Ezen feladatok megvalósítására pályázati 
forrásokat kell nyernie az önkormányzatnak.  
Alapvetı adózási elv Hajdúnánáson, az önkormányzati közszolgáltatások nyújtásának 
finanszírozhatósága érdekében, de az elvárható méltányos, igazságos közteherviselés elve 
alapján is, hogy az adóviselési képességgel rendelkezıknek továbbra is hozzá kell járuljanak az 
indokolt közösségi kiadásokhoz. Az erre anyagi okból nem képesek pedig gondos 
szabályozással mentesíthetık a teher alól.  

 
Az igazságos közteherviselés elve egyidejőleg azt is jelenti, hogy a hivatalnak minden jogszerő 
eszközt (ellenırzés, behajtás, végrehajtás) alkalmaznia kell az adóbevételek megszerzéséért, a 
hátralékok csökkentéséért. 

II.  1.  2. AZ ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK  

 
A hajdúnánási pénzügyi politika része a kiadások legszükségesebb mértékre korlátozása, az 
ésszerő, takarékos gazdálkodás. A korábbi idıszakokban a képviselı-testület elmulasztotta 
azokat a szükséges lépéseket megtenni, amelyek révén az intézményrendszer a megváltozott 
társadalmi igényekhez és demográfiai változásokhoz igazodott volna. A közszolgáltatások terén 
megtette a racionalizáló, takarékosságot célzó intézkedéseket, amelyek eredménye 
napjainkban már jelentkezik a HÉPSZOLG Kft. és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési 
Kht.-nál .  

 
A megváltozott helyzethez való alkalmazkodás célját szolgálja az a képviselı-testületi döntés, 
mely az oktatási és mővelıdési intézmények átfogó, költségelemzı mőködésének és 
mőködtetésének vizsgálatát végezte. Ezen a téren tovább kell haladni és csak az indokolt 
igényeket finanszírozhatóan kielégítı intézményhálózatot, illetve közszolgáltatási struktúrát 
mőködtetni.  

 
Ennek legfıbb indoka, hogy a központi normatívák csökkentése mellett az Önkormányzat 
már jelentıs saját bevételeibıl kénytelen kiegészíteni intézményei mőködését. Az 
intézményekben foglalkoztatott 458 fı mellett a Polgármesteri Hivatal kiadásai jelentıs 
mértékben növekednek évrıl évre. A központi támogatások azonban nem nyújtanak fedezetet 
sem a kötelezı bérfejlesztésekre, sem pedig azokra a drasztikus energia áremelkedésekre, 
amelyeket az utóbbi idıben tapasztalhatunk. 

 
Mindezeket figyelembe véve, a helyi közszolgáltatások színvonalának megtartása, lehetıség 
szerinti fejlesztése mellett csökkenteni kell mindazon kiadási tételeket, amelyek az elaprózott 
gazdálkodásból és a költségvetési szemléletbıl fakadnak.  

 
Tudatosan kell építeni az intézményvezetık menedzser típusú szemléletére, amely révén 
jelentıs mértékben csökkenthetıek a mindennapok folyamán felmerülı kiadások. Ennek a 
költségcsökkentésnek egyik alapvetı eszköze és gyakorlati megvalósulása lehet a központi 
beszerzések elvégzésével, a könyvelési, gazdálkodási feladatok központosításával foglalkozó 
Óvodai és Általános Iskolai Gazdasági Ellátó Intézmény az óvodák és általános iskolák 
esetében. 

 
Közös cél és nem könnyen megoldható feladat számunkra – részben a korábbi ciklus elmaradt 
döntéseinek áthúzódó hatásaiból fakadóan, részben pedig a jelenlegi országos gazdasági 
helyzetbıl eredıen - a költségvetés egyensúlyának visszaszerzése után, a mőködtetési célú 
hitelmentesség fenntartása. 
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A kiesı és jelentıs mértékő adóbevételek részbeni pótlását a költségvetési törvény kezeli az 
adóerı-képesség tekintetében, ugyanakkor a kiadási oldalon történı megtakarítás is oldja a 
kiesı adók hiányát.  
 
A költségvetési tervezésben ezért is még inkább a feladatot finanszírozó, elıre kiszámítható, 
ugyanakkor igazságos módszereket kell alkalmazni. Az önkormányzati költségvetési szervek a 
tervezett saját bevételek teljesítésén túl még inkább éljenek a pályázatok útján, illetve 
alapítványok révén megszerezhetı nem önkormányzati források mőködésbe, indokolt 
fejlesztésekbe vonásával. A gazdálkodást, szakmai feladatellátást pedig serkentve a 
teljesítményt, kreativitást, innovációt értékelı érdekeltségi és juttatási rendszer alkalmazását 
kell szorgalmazni. E körben preferálni kell a béren kívüli, az egészségmegırzésre fordítható 
juttatások nyújtását is. 

II.  2. VAGYONGAZDÁLKODÁS  
 

Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen „törzsvagyon" részének funkciója a 
közszolgáltatások és infrastruktúra biztosítása (pl. utak, hidak, közterületek, intézmények). 
Ennek állagát megóvni, javítani, értékét lehetıleg növelni kell, karbantartással, felújítással, 
beruházással. E körben üdvözöljük azokat a megoldásokat, melyben a mezıgazdasági 
vállalkozók is részt vállalnak.  

 
Az önkormányzati tulajdonú nem törzsvagyon rész zömében már értékesítésre került 
korábban, de az ésszerő gazdálkodás keretében indokolt néhány ingatlan értékesítését 
napirendre tőzni. Ahhoz, hogy az értékesíthetı ingatlanokat számba tudja venni az 
önkormányzat, és ki tudja alakítani ingatlangazdálkodási politikáját, tételesen és teljes körően 
szükséges felülvizsgálnia jelenlegi ingatlanjait.   

 
A 2007. évi költségvetés számolt az ingatlan értékesítés bevételeivel, ezért is fontos, hogy az 
elkövetkezı években azok az ingatlanok, melyek hasznosítása nehézkes, értékesítésre 
kerüljön. Ezért átfogó ingatlanhasznosítási terv elkészítése szükséges. 

 
A befolyó bevétel pályázatok önerejeként szolgálhat, így többszörözhetjük meg az eredményt, 
teljesülhet a korábban megfogalmazott „vagyonért vagyont" vagyongazdálkodási alapelv. 
Fontos további városérdekő hasznosításra alkalmas ingatlanok megszerzése is, például az 
állami tulajdonból, illetve elıvásárlási jog gazdaságos érvényesítésével.”  
 
8. A Gazdasági Program „Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatai” címő 
fejezete helyébe az alábbi szövegrész lép: 
  
„II. 3. Kötelezı és önként vállalt önkormányzati feladatok 
 
Az önkormányzat helyzetét és gazdasági rövid és hosszú távú terveit alapvetıen befolyásolja, 
hogy milyen kötelezı és önként vállalt feladatokat lát el, illetve azokat hogyan kívánja 
fenntartani, ellátni. Ezen feladatainak tételes felsorolását a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított  
15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet 6. és 7. számú melléklete 
tartalmazza.  
 
Az alábbiakban tételesen feltüntetjük mind az ellátandó feladatot és az ellátás módját, 
személyét, mind pedig annak ágazati jogszabályi alapját azzal, hogy az Ötv. rendelkezései 
természetesen alapvetı törvényi hátteréül szolgálnak ennek a feladatellátásnak.  
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II.  3. 1. KÖTELEZİ FELADATOK 

 
Az Önkormányzat kötelezı (elsıdlegesen Ötv. 8. §-ában meghatározott feladatait) alapvetıen 
a Polgármesteri Hivatalon és intézményein keresztül, illetve közszolgáltatási szerzıdések 
alapján látja el. Ezen feladatok ellátása nem mérlegelés kérdése, azt mindig biztosítani 
szükséges a városnak a helyi lakosok érdekében kötelezı jelleggel. E fejezetben 
meghatározott feladatokat további jogszabályok állapíthatnak meg önkormányzatunk 
számára, feltéve, hogy biztosítja hozzá a megfelelı fedezetet. Sajnálatosan megállapítható, 
hogy az utóbbi idıben Hajdúnánás feladatainak száma nıtt, azonban a hozzájuk biztosított 
források csökkenı tendenciát mutatnak. 

 
A Polgármesteri Hivatal látja el az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
településrendezési és területfejlesztési feladatokat. Az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. LXXVIII. törvény alapján Hajdúnánás Város Önkormányzata 
megalkotja rendeletével a helyi építési szabályzatot [elfogadott hatályos HÉSZ az 51/2004. 
(XI. 22.) Önkormányzati Rendelet], elkészíti és jóváhagyja a településrendezési terveket. 
Határozatával elfogadja a településfejlesztési koncepciót. A törvény felhatalmazása alapján 
megalkotott, az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997.   
(XII. 20.) Kormányrendelet alapján rendelkezik a területek felhasználásáról és a telkek 
alakításáról, az építés feltételeirıl és módjáról. 

 
Az Önkormányzat feltárja, számba veszi, védetté nyilvánítja a helyi építészeti örökség 
értékeit, fenntartja, fejleszti ezen értékeket, biztosítja ezek védelmét [39/2005. (IX. 20.) 
Önkormányzati Rendelet]. Biztosítja az épített és természeti környezet védelmét a HÉSZ-en 
és a Környezetvédelmi Alapról szóló 16/1998. (VIII. 01.) Önkormányzati Rendeleten 
keresztül.  

Biztosítja a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezéseinek megfelelıen az 
egészséges ivóvíz, a szennyvízelvezetés, a szennyvíztisztítás és –kezelési szolgáltatást, 
megállapítja díjait [32/2004. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet]. Ezeknek a helyi 
vízgazdálkodási feladatoknak az üzemeltetését az Önkormányzat tulajdonában lévı 
HÉPSZOLG Kft.-n keresztül látja el. 

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény, mint ágazati jogszabály alapján, annak 
keretei között alkotja meg az Önkormányzat a helyi közutakról és a közterület fenntartásáról 
szóló rendeletét [25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet]. Biztosítja a köztisztasági és 
településtisztasági feladatokat [24/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet].  Megszervezi az 
ingatlan tulajdonosoknál keletkezı települési hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján, amelyet a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-én keresztül lát el [12/2005. (III. 15.) Önkormányzati 
Rendelet]. Megállapítja a hulladékkezelésére irányuló közszolgáltatási díjakat. 

 
A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
alapján, az Önkormányzat elısegíti a városban a foglalkoztatást, a munkanélküliség 
megelızését és a hátrányos következményeinek enyhítése érdekében együttmőködik a 
munkaadókkal, a munkavállalókkal és az érdekvédelmi szervezetekkel.  

 
Közremőködik az Önkormányzat a helyi energiaszolgáltatásban. A Mezei Vill-el kötött 
korábbi megállapodás alapján gondoskodik a helyi közvilágításról. A tőz elleni védekezésrıl, 
a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint 
gondoskodik a helyi tőzvédelemrıl és a közbiztonság helyi feladatiról. Ennek érdekében 
Hajdúnánás városa készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tőzoltósággal 
rendelkezik.  
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A HÉPSZOLG Kft.-én keresztül tartja fenn Hajdúnánás Város Önkormányzata a köztemetıt, 
figyelembe véve a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 1999. évi XLIII. törvényt és a 15/2004. 
(V. 03.) Önkormányzati Rendeletet. Szintén ezen önkormányzati tulajdonú Kft.-én keresztül 
biztosítja a helyi vásárral és piaccal kapcsolatos feladatokat a vásárokról és piacokról szóló 
35/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet elıírásai szerint.  

 
Az Önkormányzat állategészségügyi kötelezı feladatait (többek között a kötelezı oltás 
megszervezését, állati betegségek megelızését) - az állategészségügyrıl szóló 2005. évi 
CLXXVI. törvény és a 17/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet rendelkezései alapján - 
részben a Polgármesteri Hivatal - Gyepmesteri telepén keresztül, részben pedig az ATEV-vel 
kötött szerzıdés útján látja el. 

 
Az egészségügyi alapellátások biztosítása a város kiemelt kötelezı feladatai közé tartozik. Az 
egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény és a 44/2004. (X. 11.) Önkormányzati 
Rendelet rendelkezésit alapul véve, részben vállalkozások, részben pedig a Városi Szakorvosi 
Rendelıintézet és Ápolási Intézet biztosítják a különbözı (háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi, ügyeleti, védınıi) ellátásokat. 

 
Az Önkormányzat szociális kötelezı ellátásai alapvetıen két nagy csoportra bonthatók. A 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján részben 
pénzbeli és természetbeni ellátásokat, részben pedig személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokat biztosít a város helyi rendeletei alapján [1/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet, 
2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet]. Ezen feladatait az Önkormányzat a polgármesteren, 
az Egészségügyi és Szociális Bizottságon, valamint a Szociális és Gondozási központon 
keresztül látja el. 

 
Szintén a polgármester útján nyújt lakbértámogatást a rászoruló személyeknek a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 
évi LXXVIII. törvény alapján [27/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendelet szerint]. E törvény 
alapján végzi a város lakásgazdálkodási feladatit is, megállapítja az önkormányzati lakás és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeit [24/2005. 
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet és 11/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet].  

 
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását, a pénzbeli és alapellátások biztosítását - a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
rendelkezései keretében – a polgármesteren, az Egészségügyi és Szociális Bizottságon, a 
Szociális Gondozási Központon belül Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálaton, a Városi 
Bölcsıdén, az óvodákon, valamint az általános iskolákon keresztül garantálja Hajdúnánás 
Önkormányzata [19/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet, 20/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet]. 

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján biztosítja az Önkormányzat általános 
iskoláin keresztül az általános mőveltséget megalapozó alapfokú nevelést, oktatás 1-8. 
évfolyamig.  

 
A közmővelıdési, közgyőjteményi, mővészeti szervezetek fenntartását Hajdúnánás a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény alapján látja el. 
Ezt a feladatot a Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár végzi, amely e mellett 
közösségi színteret is biztosít a lakosság mővelése érdekében. Tevékenységét a muzeális 
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. 
törvény alapján folytatja. Aktívan közremőködik ennek során az Okkal – Más – Okkal 
Ifjúsági Egyesülettel. 
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A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az önkormányzat kötelezı feladatai közé tartozik 
a sport tevékenység támogatása, testnevelési és sportintézmények fenntartása. A Somorjai 
László Városi Sportcsarnok, melyet a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, 
Diákotthon üzemeltet, a legfıbb színtere a sporttevékenységnek az iskolai sporttelepek és 
tornatermek mellett. 

 
Az önkormányzat gondoskodik a Polgármesteri Hivatal mőködésérıl, az etnikai kisebbségi 
jogok érvényesítésének biztosításáról. Megválasztja a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény alapján a szavazatszámláló bizottság és a helyi választási bizottság tagjait. 
Meghatározza a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény alapján rendeletben az egyes 
juttatásokat, kötelezettségeket. Az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a 
névviselésrıl szóló 6/2003 (III. 7.) BM rendelet alapján gondoskodik a házasságkötésre, 
illetıleg a családi események társadalmi ünneplésére alkalmas helyiségrıl a Polgármesteri 
Hivatalban.  

 
Alapvetı kötelezı gazdálkodási feladata az önkormányzatnak megalkotni gazdasági 
programját, költségvetését és ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. Megalkotja ezen kívül 
kötelezı jelleggel vagyongazdálkodási rendeletét, rendelkezik a tulajdonost megilletı jogok 
gyakorlásáról [21/2005. (V. 25) Önkormányzati Rendelet]. Ha árubeszerzései, építési 
beruházásai és szolgáltatások megrendelése esetén az értékhatár eléri a közbeszerzési 
értékhatárt, köteles a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. Törvény rendelkezéseit 
alkalmazni. 

 
II. 3. 2. Önként vállalt feladatok 
 

Hajdúnánás önként vállalt feladatait a város vezetıinek korábbi döntései alapján látja el. 
Különösen jellemzı ezen feladatokra, hogy az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére és a 
folyamatos központi támogatások elvonására tekintettel, évrıl évre felül kell ezeket vizsgálni. 
Azonban lehetıség szerint minél több ilyen feladat révén segíteni kell a helyiek megélhetését, 
támogatni kell egyéni fejlıdésüket, boldogulásukat. Újabb feladatot viszont önként csak akkor 
szabad felvállalni, ha annak legalább önfenntartó, de még inkább profitszerzı jellege 
prognosztizálható.  

 
Az egészségügy területén – az egészségügyrıl szóló 1997. évi törvény rendelkezései alapján - 
a járó beteg-szakellátás és a fekvı-beteg szakellátás révén vannak az önkormányzatnak 
önként vállalt feladatai, melyet részben a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet 
révén, részben pedig az egészségügyi vállalkozásokkal lát el vállalkozói szerzıdés alapján.  

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság mind a szociális ellátások, mind a gyermekvédelem 
területén végez önkormányzati önként vállalt feladatot. A szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján méltányosságból ápolási díjat és 
közgyógyellátást állapíthat meg [1/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet]. Míg a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 19/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet keretei között természetbeni ellátásokat (étkezési térítési díj, illetve 
tankönyvtámogatást, ingyenes iskolatejet) biztosíthat. 

 
Az önkormányzat nagyon fontos feladatának tekinti az elsı lakáshoz jutók támogatását a 
lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet és a 28/2004.     (VI. 
01.) Önkormányzati Rendelet alapján. A polgármester állapítja meg ezt a direkt támogatási 
formát a Hajdúnánáson letelepedni szándékozó fiataloknak. 
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Az oktatás területén számos önként vállat feladata van a városnak. A Makláry Lajos Általános 
Mővészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógia Szakszolgálat - a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény, a kerettantervek kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 28/2000. 
(IX. 21.) OM rendelet és a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet alapján – emelt szintő ének-zene oktatást végez. Emellett van még jelenleg 6 
osztályos gimnáziumi képzése is, amely képzés a következı tanévtıl már nem indul, mert 
átveszi e feladat ellátását a város másik gimnáziuma. Ellátja továbbá a városi gyógy-
testnevelési, fejlesztı pedagógiai, pszichológiai és logopédiai szakszolgálatot.  

 
A II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskolában a tanulóknak emelt szintő matematika 
oktatást biztosítanak. A Barcsa János Általános Iskola kifejezetten a számítástechnikai 
profiljával tőnik ki a város többi iskolájából oly módon, hogy felnıtt és egyéb oktatás 
keretében is elsajátíthatóak a számítástechnika ismeretek.  

 
A Csiha Gyızı Általános, Közép és Szakképzı Iskolában enyhe fokban sérült értelmi 
fogyatékosok képzését és ép intellektusú tanulók szakiskolai, szakközépiskolai és speciális 
felzárkóztató oktatását is biztosítja az önkormányzat. Ugyancsak biztosít szakközépiskolai 
oktatást a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Diákotthon, amely emellett 
elsıdlegese a város gimnáziumi oktatását végzi. 2008 augusztusától e két intézmény 
összevonásra kerül, és egységesen fogja biztosítani a város középiskolai oktatását. 

  
A fent említett önként vállalt feladatok mellett még néhányat ellát a Polgármesteri Hivatal. 
Ilyen a közterület-felügyelet fenntartása, amely révén a városban a közterületi rend és 
tisztaság védelme biztosított. A Tourinform Iroda mőködtetése, a pályázatoktól függıen 
ifjúsági referens foglalkoztatása, a lakossági hirdetés, illetve az iskolai sportkörök támogatása.  

 
A helyi adókat Hajdúnánás 2007. decemberi rendeleteivel állapította meg legutoljára. Ezen 
vagyoni típusú, illetve kommunális jellegő adókból és a helyi iparőzési adóból egészítve ki 
központi bevételeit a város. Vannak az önkormányzat megalakulás elıttrıl vállalt feladatai is 
Hajdúnánásnak, ilyen a helyi újság kiadása, illetve a lakossági távfőtés és melegvíz 
szolgáltatás. Ez utóbbiakat a HÉPSZOLG Kft.-én keresztül biztosítja a város.  

 
A megújult Mozit már a 4/2007. (I. 04.) számú Képviselı-testület alapján civil szervezet, az 
Okkal – Más – Okkal Ifjúsági Egyesület üzemelteti. Ez utóbbi elırevetítheti azokat a 
folyamatokat, amelyek esetén az önkormányzat esetleges önként vállalt feladatait a késıbbiek 
folyamán már a civil szféra tagjai látják el. 

 
A fegyveres biztonsági ırségrıl, a természetvédelmi és a mezei ırszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény rendelkezései alapján 2008-tól Hajdúnánás mezııri szolgálatot tart fenn a 
mezıgazdasági földterületek védelme érdekében.” 

 
 

9. A Gazdasági Program a következı címmel egészül ki: 
     

„III. ÁLTALÁNOS CÉLKIT ŐZÉSEK ÉS KONKRÉT ELKÉPZELÉSEK” 
 

10. A Gazdasági Program „Prioritások” fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:  
 

„III. 1. Általános célkitőzések és Prioritások” 
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11. A Gazdasági Program „Prioritások” fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint 
módosul:  
„A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsıbbséget élveznek azok, amelyek 
forrásteremtı partneri együttmőködésben valósulnak meg. Különösen értékesnek tekintjük 
azokat a programokat, amelyek a magán- és a közszféra érdekegyesítése által jönnek létre, 
illetve azokat, amelyek új munkahelyek létrehozását és a régiek megtartását teszik lehetıvé.” 

 
12. A Gazdasági Program „Prioritások” fejezetének 5. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Alapvetı cél, hogy a városban élık életminısége jelentısen javuljon hosszabb távon.” 
 

13. A Gazdasági Program „Prioritások” fejezetének 6. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Egyidejőleg viszont biztosítani kívánja a lehetı legtöbb szolgáltatást a helyben élık számára, 
amelyet önként vállalt feladatai fenntartásával kíván elérni.” 

 
14. A Gazdasági Program „Az önkormányzat céljai” fejezetének címe az alábbiak 
szerint módosul: 

 
„III. 1. 1. Az önkormányzat  legfıbb céljai” 

 
15. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„A város céljainak megfogalmazása, érdekeinek érvényesítése a választópolgárokkal, 
képviseleti és civil szervezetekkel együttmőködve, tekintettel arra, hogy Hajdúnánás nem 
„uralkodó”, hanem az itt élıket szolgáló önkormányzat kíván lenni.” 

 
16. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 2. és 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„Demokratikus, kiegyensúlyozott testületi tevékenységet kívánnak végezni a város 
megválasztott képviselıi, amely tevékenység a város mőködtetését, fejlesztését szolgálja. 
Erısíteni kell (kis)térségi együttmőködést, a többcélú társulás keretében, az 
idegenforgalomban, valamint fejlesztési programok megvalósításában.” 

 
17. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az önkormányzati közszolgáltatások elvárható magas színvonalú nyújtása, igény és 
lehetıség szerinti fejlesztése.” 

 
18. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„A Polgármesteri Hivatal a jövıben kiegyensúlyozott és megbízható módon fog mőködni, 
tekintettel az idén bevezetésre kerülı minıségirányítási rendszereknek. Ügyfélbarát, gyors 
ügyintézéssel segíti elı a helyben élık boldogulását.” 

 
19. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
„Az önkormányzati törzs- és vállalkozói vagyon jó gazdakénti kezelése, hasznosítása, aktív 
pályázati tevékenység révén tudatos, hathatós gyarapítása.” 
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20. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet  9. pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

„A kommunális infrastruktúra hiányzó elemeinek megépítése, a meglevık felújítása, fejlesztése 
(szennyvízcsatorna-hálózat, csapadékvíz-elvezetés, út- és járdaépítés, felújítás, fıtér-
rekonstrukció folytatása). Lehetıség szerint térségi együttmőködéssel, a várost elkerülı és 
ezáltal a város forgalmát mentesítı körgyőrő megvalósítását szorgalmazni kell.” 

 
21. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 10. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 
„Az idegenforgalom növelése érdekében elsısorban a gyógyhelyi fejlesztést szolgáló turisztikai 
fejlesztések megvalósulását kell szorgalmazni; különösen szálloda, új fedett medence 
építésével, illetve átfogóan a Fürdı környékének rendezésével.” 

 
22. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 11. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 
„Célirányos, a kölcsönös érdekeket, elınyöket érvényesítı összefogásra és együttmőködésre van 
szükség a nem önkormányzati szereplıkkel az idegenforgalom, a marketing, a 
programkoordináció és kínálatbıvítés, valamint a munkahelyteremtı idegentıke-befektetések, 
továbbá az infrastruktúra-fejlesztés területén.” 

 
23. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 12. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 
„Az önkormányzati és nem önkormányzati városfejlesztéssel a munkanélküliség csökkentését, 
a foglalkoztatási lehetıségek növelését, a jelenlegi munkahelyek megırzését, lehetıség 
szerinti fejlesztését, ezáltal a városból elvándorlás mérséklését kell megvalósítani hosszú 
távon.” 

 
24. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 13. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 
„A pályázati lehetıségek hatékony, célirányos kihasználása a város elemi érdeke és 
fejlıdésének a stagnáló állapotából egyetlen kitörési pontja. A nem önkormányzati pályázati 
pályázni kívánók támogatáshoz jutásának lehetıségét elı kell segíteni.” 

 
25. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 14. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 

„A nehéz szociális helyzetben levı rászorulókat a város célzott és kiemelt támogatásban 
kívánja részesíteni, a szociális gondoskodás további fejlesztésére van szükség. Lehetıség 
szerint új szociális bérlakásokat kell építeni, illetve a régiek renoválására van szükség. 
Fokozottan segíteni a gyermekes családokat, a nyugdíjasokat és a munkanélkülieket.” 

 
26. „Az önkormányzat céljai” címő fejezet 15. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 

 

„Korszerő technológiával támogatott, hatékonyan és takarékosan mőködı intézményhálózat 
és ügyfélbarát, szolgáltató Polgármesteri Hivatal megvalósítása a város alapvetı célja.” 

 
27. A Gazdasági Program a „Legfontosabb önkormányzati fejlesztési tervek” címő fejezet 
elnevezése az alábbiak szerint módosul és a következı szövegrésszel egészül ki: 

 

„III. 1. 2. Legfontosabb konkrét önkormányzati fejlesztési tervek 
 

Az alábbiakban a fenti fıbb elképzelések keretében azokat a konkrét fejlesztési terveket soroljuk 
fel a Gazdasági Programban, amelyeket a lehetı legrövidebb határidın belül, pályázati források 
segítségével kívánjuk ıket megvalósítani:” 
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28. A 9. oldal felsorolásának 4. pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„Vasútállomás melletti parkok rendezése” 
 

29. A 9. oldal felsorolásának utolsó pontja az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„3502. jelő közút hajdúnánási elkerülı szakaszának vizsgálati anyagának elkészítése.” 
 

30. A 9 oldal utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„Természetesen indokolt igény többek között az Újházhelyen - mint településrészen - 
infrastruktúra teljessé tétele, újabb családi házak építésre szolgáló telkek kialakítása, a 
lakótelepi magas házak és környezetük, a játszóterek, parkok korszerősítése, ennek 
támogatása, mezıgazdasági adottságaink jobb hasznosítása, további parkolóhelyek kiépítése, 
szabadidıs sportolási lehetıségek bıvítése.  
A gazdasági program a következı néhány évre készül, lehetıségeinket számba véve reálisan 
egyelıre nem tervezhetı több fejlesztés, de ezek változásával, helyzetünk javulásával a most 
kényszerően kimaradó fejlesztési igények legalább részbeni teljesítésére is nyílhat esély.” 

 
31. A Gazdasági Program a következı fejezetcímmel egészül ki: 

 

„III. 2. Befektetés-támogatási politika” 
 

32. A Gazdasági Program 7. oldal 2. bekezdése az alábbiak szerint egészül ki: 
 

„Ahhoz, hogy a város fejlıdjön, a beruházások beinduljanak komoly befektetés-politikával 
kell rendelkeznünk, és reagálnunk kell a kor kihívásaira. A törvényben elıírt befektetés-
támogatási politika kidolgozása, érvényesítése az önkormányzatok számára azért jelent 
nehézséget, mert a szabályozás nem ad ehhez eszközöket az önkormányzatoknak. Cégeknek, 
vállalkozásoknak adókedvezmény, vagy más jellegő önkormányzati támogatás az uniós 
tilalomba ütközne. 

 
Így csak a város tudatos, nemzetközi marketing politikájával és a polgármesteri, 
önkormányzati lobbyerı növelésével lehet az autósztráda közelségét kihasználni, a 
vállalkozási kedvet fokozni, valamint az idegenforgalmi vonzerıt a korábbiakhoz képest 
megnövelni. Ennek a befektetés-politikának sarkalatos pontja és a fejlesztések alapvetı 
feltétele, hogy legyen Hajdúnánásnak telephelyeknek és székhelyeknek alkalmas új, 
közmővesített ipari parkja, illetve annak kijelölt területe.  

 
33. A 7. oldal 6. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„A Polgármesteri Hivatal jó személyi és technikai feltételekkel megfelelıen látja el feladatait, 
elısegítve a város fejlıdését, a pályázati források megszerzését, intézve a polgárok ügyeit. A 
hivatalnak még jobbá, takarékosabbá, ügyfélbarát szolgáltatóvá és önkormányzati területen még 
inkább „menedzser" szemléletővé és mőködésővé kell alakítania tevékenységét. Ebben még 
több bizalmat kell adni az igazgatási tapasztalatokkal rendelkezı dolgozóknak, hiszen magas 
színvonalú képzettségük révén jelentısen elıre tudják mozdítani a város fejlıdését.” 

 
34. A 7. oldal 7. bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 

 

„A helyi civil vállalkozások bevonását mérlegelni kell.” 
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35. A 8. oldal 3. bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
 

„Minden olyan megoldás a városban, amely a megújuló energiaforrások használatával a jelenlegi 
energia „pazarló” rendszer kiváltását, illetve olcsóbbá tételét szolgálja, utat mutathat késıbbi 
fejlesztéseinknek, és példát Hajdúnánás lakosságának.” 

 
36. A 8. oldal „Városfejlesztés, idegenforgalom” fejezetcíme helyébe az alábbi szövegrész 
lép: 

 

„III. 4. Városfejlesztési és idegenforgalom elképzelések” 
 

37. A 8. oldal „Városfejlesztés, idegenforgalom” fejezet 6-9. mondatai helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 

 

„Szükséges továbbá a Helyi Építési Szabályzat mielıbbi ismételt vizsgálata, szükség esetén 
módosítása, megismertetése, az építkezni, vállalkozni kívánók jobb hivatali kiszolgálása, a 
megnyíló pályázati lehetıség minél nagyobb mértékő igénybevehetısége érdekében. Emellett 
érdekképviseleti szerveikkel és civil szervezeteinkkel is tovább kell javítani az együttmőködést. 
Az önkormányzati mőködés és döntéshozatal széleskörő nyilvánossága, demokratikus módja 
lehetıséget kínál a bárhonnan jövı jó elképzelések összefogással történı megvalósítására, 
városunk eddigi fejlıdési ütemének megtartására, illetve fokozására.” 

 
38. A 10. oldal 3. bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 

„Csak részben foglalkozik az anyag azzal a gazdasági környezettel, amelyben jelenleg és a 
jövıben is az önkormányzatoknak mőködniük kell. Való igaz, hogy az Európai Uniós 
támogatások, valamint a II. Nemzeti Fejlesztési Terv szándékoltan beruházás élénkítı, az 
önkormányzatok számára is lehetıségeket biztosító programja irányába hat. Ezeket a 
pályázati lehetıségeket a korábbiaknál eredményesebben és jobban kell kihasználnia a 
városnak ahhoz, hogy jelen Gazdasági Program és ezáltal a benne foglalt elképzelések, 
fejlesztések megvalósulhassanak. Annál is inkább cél ez, mert ezen pályázati körök esetében 
intézményi felújításokat, a lakosság érdekeit szolgáló beruházásokat minimális önerı 
segítségével valósíthatunk majd meg.  

 
Hajdúnánás számára az lehet a mérték, hogy a megújult infrastrukturális és közlekedési 
lehetıségeket kihasználva a vállalkozásokért folytatott versenyben még sikeresebb legyen. 
Ehhez jó kiinduló pont az a kimutatás, miszerint Magyarország városai közül Hajdúnánás a 
2005. évi 97. helyrıl 84. helyre lépett elıre a vállalkozásokért folytatott versenyben. Ez annál 
is örvendetesebb, mert abban egyetértünk, hogy az erıs vállalkozások adnak gazdaságilag is 
mérhetı erıt az önkormányzatok számára. Ezért fontos a vállalkozói környezet erısödése, 
melyhez az önkormányzat az eddigi támogatási politikájával és annak továbbfejlesztésével 
járulhat hozzá, azzal, hogy olyan környezetet alakít ki a vállalkozások számára, mely vonzóvá 
teszi kis- középvállalkozások megerısödése és letelepedése számára.” 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az általa beterjesztett gazdasági programnak a fentiekkel való 
kiegészítésérıl, módosításáról, egységes szerkezetben való kiadásáról gondoskodjon. 

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı:  2008. február 29. 

kmft. 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                       jegyzı 

 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

42/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 21. 
§-a, valamint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati 
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 
16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendelet 19. §-a alapján úgy határoz, 
hogy  

 
Dombi György 

Hajdúnánás, Hadnagy u. 60. szám 
 

alatti lakos önkormányzati képviselıt választja meg 2008. február 15-tıl a 
mezei ırszolgálat mőködését felügyelı tanácsnoki feladatok ellátására.  

 
A képviselı-testület a feladat ellátásért a tanácsnoknak külön díjazást nem 
állapít meg. 

   
A képviselı-testület a tanácsnok feladatát az alábbiakban határozza meg: 

 
A tanácsnok feladatai: 

 
- Felügyeli a mezei ırszolgálat létrejöttét, mőködését a vonatkozó 

jogszabályok, képviselı-testületi határozatok alapján. 
- Koordinálja a mezei ırszolgálat vezetıje és a felügyeleti jogkört gyakorló 

hatóságok, valamint a mezei ırszolgálat területén mőködı társszervek 
kapcsolattartását. 

- Figyelemmel kíséri a mezei ırszolgálatot érintı önkormányzati pályázati 
lehetıségeket. 

- Véleményezi a mezei ırszolgálattal kapcsolatos elıterjesztéseket, a 
mezııri járulékról szóló rendelet esetleges módosításait. 

- Kezdeményezi önkormányzati rendelet módosítását a megállapított 
mezııri járulék összegének - elemi károk esetén történı - esetleges 
csökkentésére vonatkozóan.  
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A tanácsnok köteles: 
 

a) a mezei ırszolgálat megalakulásával kapcsolatban 2008. június 30-ig, a 
továbbiakban tevékenységérıl félévente beszámolni a képviselı-
testületnek, 

 
b) a feladatkörébe tartozó ügyben a képviselı-testületi ülésen hozzá intézett 

kérdésre érdemi választ adni, 
 

c) feladatai ellátása során együttmőködni a bizottságokkal, a 
polgármesterrel, az alpolgármesterekkel és a Polgármesteri Hivatallal.  

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanácsnok 
megbízólevelének kiadásáról, valamint a mezei ırszolgálat mőködését 
felügyelı tanácsnok megválasztása és feladatainak meghatározása kapcsán a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat következı módosításakor a változások 
átvezetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 15. 

 2008. március 31. - a változások átvezetésére  
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                    jegyzı 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

43/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi; a 
Mővelıdési, Oktatási Ifjúsági és Sport; az Egészségügyi és Szociális; az 
Ügyrendi és Igazgatási; a Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási; 
valamint a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 
Bizottságainak 2007. január-december hónapokban végzett munkájáról 
szóló beszámolókat megismerte és azokat elfogadja. 

 
2.) A képviselı-testület elhatározta, hogy 2009. évtıl kezdıdıen a 

bizottságok két részletben (3-3 bizottság) számoljanak be a végzett 
munkájukról. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi munkaterv összeállításánál a 
testület fenti döntésének érvényesülésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. december 31. 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
44/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében Hajdúnánás 
városban kialakított 1., 2., 4., 5., 7., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20. sorszámú 
szavazókörökben mőködı szavazatszámláló bizottságokba az alábbiakban 
megnevezett személyeket megválasztja: 

 
1. sz. szavazókör (Mővelıdési Központ, Köztársaság tér 6.) 
Tímári Balázsné Ady E. krt. 29. II/7., és Szabó Józsefné Dorogi u. 2. II/2. szám 
alatti lakosok személyében tagként, illetve 
Bódor Gyöngyi Ady E. krt. 27. IV/15. és Vargáné Gál Viktória  Ady E. krt. 29. 
I/6. szám alatti lakosokat póttagként. 

 
2. sz. szavazókör (Mővelıdési Központ, Köztársaság tér 6.) 
Toronyai Istvánné Csokonai u. 10. II/12. és Török Aliz  Köztársaság tér 9. IV/10. 
alatti lakosokat póttagként. 

 
4. sz. szavazókör (Református Általános Iskola, Köztársaság tér 11.) 
Tarné Magoss Anikó Kossuth u. 14. I/2., Kovács Krisztina Mártírok u. 17. 
III/12., és Mezei Zoltán Kossuth u. 12. III/5. szám alatti lakosokat tagként, Kéki 
Sándorné Mártírok u. 19. III/12., Bózsár Zsigmond Mártírok u. 19. 1. a. lakosokat 
póttagként.  

 
5. sz. szavazókör (Tüdıgondozó Intézet, Tulipán u. 35.) 
Kovács Antalné Kabay J. u. 50., Vámos Ferencné Kabay J. u. 52. lakosokat 
tagként, illetve Tímári Lászlóné Vörösmarty u. 14/a. és Bata Miklósné 
Vörösmarty u. 26/a. szám alatti lakosokat póttagként.  

 
7. sz. szavazókör (Bocskai István Általános Iskola, Magyar u. 104.) 
Ádámné Balogh Judit József A. u. 10/a., Vargáné Dagusztin Judit Nagy S. u. 
19. szám alatti lakosokat tagként, Seres Attila Kiss E. 12. szám lakost póttagként. 

 
9. sz. szavazókör (Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Dorogi u. 14.) 
Csıri Lászlóné Mátyás k. u. 3. szám alatti lakost tagként és Józsi Hajnalka 
Mátyás k. u. 8. szám alatti lakost póttagként. 

 
11. sz. szavazókör (Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, 
Bocskai u. 29.) 
Lukács Mária Petıfi u. 31/a. szám alatti lakost póttagként. 
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12. sz. szavazókör (Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, 
Bocskai u. 29.) 

 Csorvásiné Kapusi Aliz Lórántffy u. 4. szám alatti lakost póttagként. 
 

13. sz. szavazókör (Iskola, Baross u. 11.) 
Bakai Mihály Béke u. 53. szám alatti lakost póttagként. 

 
15. sz. szavazókör (Makláry L. Ált. Mővészeti Iskola Gimn. és Ped. Szakszolg. 
Iskola u. 3.) 
Kutasi Antal  Hunyadi u. 75. szám alatti lakost póttagként. 

 
16. sz. szavazókör (Makláry L. Ált. Mővészeti Iskola Gimn. és Ped. Szakszolg. 
Iskola u. 3.) 
Kanda Zsuzsa Wesselényi u. 34. szám alatti lakost póttagként. 

 
17. sz. szavazókör (Barcsa J. Számítástechnika Tagozatos Általános Iskola, 
Polgári u. 71.) 
Károlyiné Ilyés Ilona Szabadság u. 66. szám alatti lakost tagként, Nagy Lilla 
Kazinczy u. 18/a. szám alatti lakost póttagként.  

 
19. sz. szavazókör (Városi Szakorvosi Rendelıintézet, Kossuth u. 10.) 
Kondoráné Reszegi Anikó Tiszavasvári u. 19/h. és Fodorné Horváth Katalin  
Tar K. u. 16. szám alatti lakosokat tagként.  

 
20. sz. szavazókör (Hétszínvirág Óvoda Tedej, Rózsa F. u. 1.) 
Máró Sándorné Erdısor u. 12., és Pásztor Józsefné Erdısor u. 6. szám alatti 
lakosokat tagként, Szólláth Józsefné Tessedik S u. 8. szám alatti lakost póttagként. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:  Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2008. február 29., illetve folyamatos 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                              jegyzı 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

45/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a versenyeken, 
pályázatokon sikeresen szereplı tanulók erkölcsi és anyagi elismerésérıl 
szóló Jutalmazási Szabályzat alapján a mellékletben meghatározottak 
szerint: 

 - versenyeken és pályázatokon sikeresen szereplı  
tanulók egyéni jutalmazására  469.000,-Ft-ot, 

 - a 14 csapat jutalmazására 231.000,-Ft-ot 
 biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetése terhére. 
 

2.) A képviselı-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 2009. évi 
önkormányzati költségvetés tervezésénél a pénzügyi lehetıségek 
függvényében figyelemmel kíván lenni a jutalmazási keretösszeg 
emelésére. 

 
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az 
elismerések városi ünnepség keretében történı átadására, valamint a 2.) 
pontban foglaltak figyelembe vételére az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének tervezésekor. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. március 15. 
 2009. évi költségvetés tervezése 

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyzı 
   
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

46/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési 
Terv 2008-2010-ig c. anyagot és azt elfogadja.  

 
Az Intézkedési Terv felülvizsgálatára a 359/2007. (X. 25.) számú Képviselı-
testületi Határozattal elfogadott Hajdúnánás Város Közmővelıdési 
Koncepciója alapján évente kerüljön sor. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: folyamatos   

 2009. március 31. (2009. évi felülvizsgálatra) 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

47/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Város 
Közmővelıdési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési Terv tárgyalása 
kapcsán elhatározza, hogy megvizsgálja annak lehetıségét, hogy lehet-e a 
Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár fejlesztési elképzeléseit 
a Regionális Operatív Program (ROP) II. üteméhez illeszteni, annak 
keretében arra pályázatot benyújtani. 

 
A testület felkéri a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményérıl a képviselı-
testület márciusi ülésére készítsen elıterjesztést. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. március 20.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

48/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi közmővelıdési 
feladatellátásáról készült beszámolót, és azt tudomásul veszi. 

 
 

Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
49/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az általa fenntartott költségvetési 
intézmények alapító okiratait az alábbi módosításokkal - a melléklet szerint – elfogadja: 
 
1.) A Városi Bölcsıde, valamint a Szociális Gondozási Központ alapító okiratában 
 
 a.) a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal neve megváltozott, ezért helyesen a  

 szakmai felügyeletet ellátó szerv neve: 
 

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 
 

 b.) A feladatellátást szolgáló vagyon tekintetében megváltozott az önkormányzati  
 vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló önkormányzati  
 rendelet száma, amely helyesen: 

  
az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes 
szerkezetbe foglalásáról szóló 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 
 

2.) A Szociális Gondozási Központ alapító okirata helytelenül tartalmazza az ápolást, 
gondozást nyújtó átmeneti elhelyezés esetén az illetékességi és mőködési területet. 
Hajdúnánás településnek e szolgáltatása megszervezéséhez kapcsolódóan lehetısége 
van meghatározni, hogy csak saját települése lakosai részére biztosítja az ellátást. 
Ennek okán az illetékességi és mőködési terület az ápolást, gondozást nyújtó 
átmeneti elhelyezés esetén is Hajdúnánás város közigazgatási területe. 

 
3.) A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának Alaptevékenységekre vonatkozó a.) 

pontja az alábbiakkal egészül ki: 
 

 jelzırendszeres házi segítségnyújtás (1993. évi III. tv. (Szt.) 86. § (2) bek. c., pontja) 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat a Magyar Államkincstár 
Területi Igazgatóságához 2008. február 20-ig juttassa el.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 20. 

 
 

kmft. 
 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                              jegyzı 
 
 

 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

50/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadására 
és az alapító okiratának módosítására vonatkozó elıterjesztést. 
A képviselı-testület a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92/B. § c) pontja, valamint a gyermekek védelmérıl és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés 
d) pontja alapján a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programját, szervezeti és mőködési szabályzatát, valamint alapító okiratát a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény szakmai egységvezetıjének, 
valamint az intézmény  mőködési engedélyének az alapdokumentumokhoz 
való módosítása érdekében a mőködést engedélyezı hatóságnak a 
határozatról való értesítésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 29.          

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

51/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi vállalkozások 
különféle támogatási formái kapcsán felmerült, az elszámolások során feltárt – 
különösen a vállalt létszám megtartás és létszámfejlesztés terén mutatkozó – 
hiányosságokat megismerte és azok tapasztalatait a jövıben kiírandó pályázatainál 
figyelembe veszi. A jelenleg rendezetlen elszámolásokról és a kezdeményezett 
szerzıdésmódosításról az alábbiak szerint határoz: 

 
A 2004. évi „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázat” keretében 
támogatást kapott, de a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségüknek részben 
eleget tevı pályázók részteljesítését teljesítéssel arányosan elismeri és az elismert 
és ténylegesen átadott támogatási összeg különbözetét és annak kamatait 
visszafizetteti. 

 
Vállalkozás megnevezése Támogatás Kamat Összesen 
Bacskai Józsefné vállalkozó 245.000 Ft  145.657 Ft 390.657 Ft 
Ilyés Antal DISCONT ABC 425.000 Ft 276.424 Ft 701.424 Ft 
Kéki László vállalkozó 615.000 Ft 405.394 Ft 1.020.394 Ft 
Molnár László vállalkozó 330.000 Ft 217.528 Ft 547.528 Ft 
Nagy István vállalkozó 35.000 Ft  22.745 Ft 57.745 Ft 
Nagy Sándor vállalkozó 305.000 Ft 201.049 Ft 506.049 Ft 
Összesen:  1.955.000 Ft 1.268.797 Ft 3.223.797 Ft 

 
Amennyiben visszafizetési kötelezettségének valaki önként nem tesz eleget, akkor a 
rendelkezésre álló jogszerő eszközökkel a behajtási eljárást el kell indítani. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a képviselı-testület döntésérıl 
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 29. - érintettek értesítése 

     2008. április 15. - a behajtás elindítására 
 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                               jegyzı 

 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

52/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak az Önkormányzati Társulás az Észak-
alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért projektben végzett 
tevékenységérıl szóló tájékoztatót és azt elfogadja. 

 
 

Felelıs:  - 
Határid ı: -  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

53/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 430/2007.  
(XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozatában a Pénzügyminisztérium 
Támogatásokat Vizsgáló Irodájának a (1051 Budapest, József nádor tér  
2-4. Pf.: 481) hozzájárulásaként meghatározott kedvezményes 
ingatlanértékesítési feltételt hatályon kívül helyezi. 

 
 

Felelıs: - 
Határid ı:  -     
 

 

 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

54/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
430/2007. (XI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozatát akként módosítja, hogy 
az ott meghatározott értékesítési feltételek helyére az alábbi feltételek lépnek: 

 
1.) Az önkormányzati tulajdonban lévı, hajdúnánási 499/38. hrsz-ú, 51660 m2 

nagyságú, „gyep, saját használatú út és árok” megnevezéső és a 499/37. hrsz-ú, 
10856 m2 nagyságú „közterület” megnevezéső ingatlanokból a Segítséggel Élık 
Alapítványa számára lakásotthon létesítéséhez értékesíteni kívánt – 
megközelítıleg – 58 m x 62 m mérető, - nagyjából - 3596 m2 nagyságú 
területrészt két ütemben kívánja biztosítani a beruházás teljes 
megvalósításához. 

 Az elsı ütemben a teljes beruházáshoz kialakítandó terület 50 %-át (a Malom 
utcai homlokvonalon mérve kb. 62 m hosszúságú, kb. 29 m mélységő, kb. 1798 
m2 területő, önálló telekalakulat) kívánja értékesíteni az Alapítványnak, a 
következı feltételekkel: 

 
• A szerzıdés megkötését követı 3 éven belül az ingatlanon a vevı a 

jogszabályi elıírásoknak megfelelı egy, minimum 24 férıhelyes értelmi 
fogyatékosok lakóotthonát köteles felépíteni, melynek megvalósulását 
használatba vételi engedéllyel kell igazolnia. 

• Az ingatlan eladási ára 5 millió forintban kerül megállapításra, mely 
összeget a vevık az nyertes pályázatuk esetén a támogatási összegbıl 
fizethetnek meg legkésıbb 2008. december 31-ig, a teljes vételár 
kifizetéséig a vevı tulajdonjogot nem szerezhet.  

• Amennyiben a beruházás a szerzıdés aláírásától számított 3 éven belül nem 
valósul meg, úgy az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg a 
szerzıdésben rögzített vételáron. 

• A visszavásárlási árat a területnek az eredeti, szerzıdéskötéskori állapotára 
való visszaállításának költségeivel csökkenteni kell. 

• A pályázónak - szándéka komolyságának bizonyítására - legalább a 
megvásárolni kívánt ingatlan forgalmi értékét elérı forgalmi értékő ingatlant 
(ingatlanforgalmi szakértıi vélemény alapján megállapítva) biztosítékként 
kell felajánlania.  

• Az adás-vételi szerzıdés megkötésekor a biztosítékként felajánlott 
ingatlanra 5.000.000,- Ft erejéig jelzálogjog és ennek biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére kerül sor a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat javára. Az elidegenítései és terhelési tilalom törlésére a 
beruházás megvalósulását, a használatba vételi engedély bemutatását 
követıen kerülhet sor. 
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• A vevınek az adásvételi szerzıdés aláírása elıtt 3 nappal a biztosítékként 
felajánlott ingatlan 10 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát be kell 
csatolnia. 

• A tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevıt terheli. 
• Az ingatlan üzemeltetését, mőködtetését a Segítséggel Élık Alapítványa 

(4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9. szám) mint vevı, a beruházás 
megvalósulása után a használatba vételi engedély kiadását követı 5 éven 
belül másnak át nem adhatja.   

• A beruházás megvalósulását követıen, a használatba vételi engedély 
kiadását követı 5 éven belül a Segítséggel Élık Alapítványa (4080 
Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9. szám) mint vevı, az ingatlanon gyakorolt 
tevékenységi körét (értelmi fogyatékosok lakóotthonának üzemeltetése) 
nem változtathatja meg. 

 
2.) A második ütemben, az 1.) pontban meghatározott beruházási feltételek 

teljesítését követıen, a teljes beruházáshoz kialakítandó telekbıl még 
fennmaradó telekalakulatot értékesíti az Alapítványnak 1,- Ft-os jelképes 
összegért, a farmgazdaság kialakításához. 

 A második ütemben értékesíteni kívánt önálló telek egyéb – a vételáron kívüli – 
értékesítési feltételeit az értékesítés idıpontjában határozza meg a képviselı-
testület. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Segítséggel Élık Alapítványának (4080 
Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9. szám) a határozatban foglaltakról való 
értesítésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 29. a kiértesítésre 
 2011. június 30. a második ütemhez értékesítési feltételek 

meghatározása 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                jegyzı 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

55/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az újházhelyi 
telekosztáshoz kapcsolódó elıkészítı folyamatok végrehajtásának 
ütemezésérıl szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a város rendezési tervének 
módosításával, valamint a telkek értékesítésének szempontrendszerével 
kapcsolatosan készítsen elıterjesztést, s azt terjessze a képviselı-testület 
ülésére. 

  
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. március 20.  - a rendezési terv módosítására 

 2008. május 30. - a szempontrendszer kidolgozására 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
56/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képezı, 0982 hrsz.-ú földrészletbıl a 28 ha 2924 m2 nagyságú 
„nádas„ mővelési ágú terület hasznosítását továbbra is pályázati úton történı 
bérbeadással kívánja megoldani az alábbi feltételekkel: 

 - a bérleti idıt 5 évben határozza meg, 
- a bérleti díjat 1.207.079,-Ft + ÁFA/évben határozza meg, mely összeget 

évente az infláció mértékével növelni kell, 
- az esedékes bérleti díjat minden év november 30-ig kell megfizetni a 

Polgármesteri Hivatal pénztárába, 
- a felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a nádtermés emberi erıvel 

el nem hárítható ok (vis major) következtében részben vagy egészben 
megsemmisül, a bérlı méltányos haszonbér visszatérítést igényelhet, 
károkozás esetén azonban kártérítési felelısséggel tartozik, 

- a bérlı gondoskodik arról, hogy az aratási, betakarítási munkákat a jó gazda 
gondosságával úgy végezze el, hogy a szennyvíztelep kiépített rendszerét ne 
rongálja, abban kárt nem tehet, valamint a 0982/A. hrsz-ú gyepterület 
gázolása esetén a terület tulajdonosának a kárt megfizeti, 

- a bérlı kötelezettséget vállal arra, hogy csak a ténylegesen átadott területet 
hasznosítja,  

- a bérlı a haszon-bérbeadási szerzıdés aláírásával elfogadja, hogy a bérleti 
idı elteltével köteles a területet gondozott állapotában a bérbeadónak 
visszaadni,  

- a bérbeadó a bérlı által végzett tevékenységért felelısséget nem vállal. 
 

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság és a Szuper Infó 
címő újságban, valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni, a 
pályázók részére részletes kiírást, illetve pályázati egységcsomagot kell 
biztosítani. A pályázat legutolsó megjelenési idıpontjától a pályázat 
benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia. 

 
A pályázatok beérkezési határideje: 2008. március 21.   9,00 óra 

 
A pályázat beadható személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, zárt 
borítékban „Pályázat nádas terület bérleti jogára” felirattal és zárt borítékban a 
pályázó nevének feltüntetésével egy példányban. 

 
A pályázatok bontása: 2008. március 25. 14,00 óra 

 
Versenytárgyalás, licitálás: 2008. március 26. 9,00 óra 
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2.) A képviselı-testület javasolja a polgármesternek, hogy a pályázatok 

felbontására, a pályázatok értékelésére és javaslattételre a hivatal felé a 
versenytárgyalás eredményének megállapítására az alábbi összetételő 
munkacsoportot kérje fel:  

 
 - Dr. Kiss József Hajdúnánás, Bocskai u. 36. szám alatti képviselı, 

-  Kállai Sándor Hajdúnánás, Korponai u. 51. szám alatti képviselı, 
- László Sándor Hajdúnánás, Ady E. krt. 32/a. szám alatti képviselı.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak 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.), a 26/2006. (IX. 25.) és a 20/2007. (X. 31.) Önkormányzati 
Rendeletekkel módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben 
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a 
bérleti szerzıdés megkötésére. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı:  2008. április 15. a szerzıdés megkötésére 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                              jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 261/2004.  
(XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi és a 
képviselı-testület a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22. sz.) kezelésében lévı - önkormányzati tulajdonú - nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjait 2008. március 01-tıl az alábbiak 
szerint határozza meg: 

  
üzlet, iroda céljára használt helyiség:  1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA 
gépjármőtárolás céljára használt garázs:     500,- Ft/m2/hó + ÁFA 
gépjármőtárolás céljára használt garázs      320,- Ft/m2/hó + ÁFA 
(Irányi u. 2., 3., 5., 6., 7., 10. sz.) 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t a 
határozatban foglaltakról értesítse. 

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 21. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
58/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 217/2002.  
(XII. 90.) számú Képviselı-testületi Határozatban foglaltaknak megfelelıen 
határozott idıre, 2008. január 31-ig bérbeadott önkormányzati tulajdonú 
Hajdúnánás, Bethlen Gábor 41-45. sz. alatti, nem lakás célú helyiségek (a 
mellékleten jelölt 1-5. sz. garázsok, és a Fsz. „B” A001 jelő üzlet) 
bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 9. § (2) bekezdései 
alapján a jelenlegi bérlık kérelmére 2008. február 01-tıl kezdıdıen 3 évvel, 
2011. január 31-ig meghosszabbítja az alábbi (jelenlegi) bérlık 
vonatkozásában: 

 
1. sz. garázs: Pusztai Eszter, Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41. sz. Fsz. 1. 
2. sz. garázs: Smid László, Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 41. sz. I/6.  

 3. sz. garázs: Kovács Zsolt, Hajdúnánás, Kossuth u. 16. sz.   
 4. sz. garázs: Daróczi Attila, Hajdúnánás, Kossuth u. 14. sz. I/1.  
 5. sz. garázs: Dr. Prodanov Vaszil, Hajdúnánás, Kossuth u. 18. sz. I/1.  

földszint „B” (A001.) jelő üzlet: Dr. Prodanovné Papp Erzsébet  
 Hajdúnánás, Kossuth u. 18. sz. I/1.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételérıl. 

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. február 29. 

 
kmft. 

 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                  jegyzı 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

59/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévı hajdúnánási moziban (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
16. szám) kialakított büfé üzemeltetésére hozott 255/2007. (VI. 21.) számú 
Képviselı-testületi Határozatban foglaltakra tekintettel a bérleti díjat 2008. 
január 01. és 2009. december 31. közötti idıtartamra 10.000,- Ft + ÁFA/hó 
összegben határozza meg. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Táplálékallergiában Szenvedıkért 
Alapítványnak a határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza a bérleti szerzıdés módosítás aláírására.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı:  2008. február 29.  

  
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

60/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tandem 92 Kft. (4026 
Debrecen, Bethlen u. 40. szám) kérelme alapján hozzájárul, hogy a Tandem 92 
Kft. és a Hajdúnánás Városi Önkormányzat között a 296/2005. (XII. 22.) számú 
Képviselı-testületi Határozat alapján a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú épületben lévı, III. emelet 313-314. 
irodahelyiségek - melyek együttes alapterülete 21,1 m2 - bérletére vonatkozóan, 
2006. január 3-án kelt bérleti szerzıdés közös megegyezéssel, 2008. február 15. 
napjával megszüntetésre kerüljön. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatában foglaltakról a 

Tandem 92 Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u. 40. szám) ügyvezetı igazgatóját 
értesítse és a bérleti szerzıdés megszüntetésérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 20. 

 
2./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Rádió Bravó 

Mősorkészítı és Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen, Darabos utca 35. szám) 
kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú épületben lévı, III. emelet 313-314. 
irodahelyiségeket - melyek együttes alapterülete 21,1 m2 - bérbe adja a Rádió 
Bravó Mősorkészítı és Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen, Darabos utca 35. 
szám) részére a helyi rádió stúdiójának további mőködtetése céljából 2008. 
február 16-tól 2010. december 31-ig terjedı idıtartamra.  
A képviselı-testület a fent nevezett helyiségek bérleti díját 1.080,- 
Ft/m2/hó+ÁFA összegben, illetıleg a közüzemi költségeket az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
Villamos energia költség: 4100 Ft/hó + ÁFA 
Főtési költség (október 15. - április 

15.): 
55 Ft/lgm3/hó + 

ÁFA 
Vízfogyasztás és csatorna (2 fı) 

díja: 
575 Ft/fı/hó + 

ÁFA 
Egyéb közös költségek, iroda 

takarítás: 
5500 Ft/hó + ÁFA 

Irodai hulladék elszállítás: 15 Ft/m2/hó + 
ÁFA 

Telefon: Mindenkori számla 
alapján 
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 A bérleti és a közüzemi díjakat évente az infláció mértékével emelni kell. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatában foglaltakról a 

Rádió Bravó Mősorkészítı és Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen, Darabos utca 
35. szám) ügyvezetı igazgatóját értesítse és a bérleti szerzıdést kösse meg. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 20. 

 
3./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Rádió Bravó 

Mősorkészítı és Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen, Darabos utca 35. szám) 
kérelmére hozzájárul a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú épületben lévı, III. emelet 313-314. irodahelyiségek 
vonatkozásában ahhoz, hogy a Rádió Bravó Mősorkészítı és Szolgáltató Kft. 
(4026 Debrecen, Darabos utca 35. szám) az irodahelyiségeket a társasági 
szerzıdésben telephelyként megjelölje. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatában foglaltakról a 
Rádió Bravó Mősorkészítı és Szolgáltató Kft. (4026 Debrecen, Darabos utca 
35. szám) ügyvezetı igazgatóját értesítse. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 20. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

61/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 
épületben lévı, III. emelet 304. számú, 16 m2 alapterülető irodahelyiséget 
továbbra is bérbe adja a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány (4029 Debrecen, Csapó utca 26. szám) részére 2008. április  
1-tıl 2013. március 31-ig terjedı 5 éves idıtartamra.  

 
A képviselı-testület a nevezett helyiséget térítésmentesen biztosítja azzal, 
hogy a fizetendı közüzemi költségeket az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Villamos energia költség: 3100 Ft/hó + ÁFA 
Főtési költség (október 15. - 

április 15.): 
55 Ft/lgm3/hó + 

ÁFA 
Vízfogyasztás és csatorna (1 fı) 

díja: 
575 Ft/fı/hó + 

ÁFA 
Egyéb közös költségek, iroda 

takarítás: 
5500 Ft/hó + ÁFA 

Irodai hulladék elszállítás: 15 Ft/m2/hó + 
ÁFA 

Telefon: Mindenkori 
számla alapján 

 

 
A közüzemi díjakat évente az infláció mértékével emelni kell. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítványnak a határozatban foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon és 
felhatalmazza a bérleti szerzıdés megkötésére. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 29. 

 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

62/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte az 
Oktatási és Kulturális Minisztérium által jóváhagyott Hajdúnánás Város 
Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Program 
Helyzetelemzése c. szakértıi anyagot, és azt elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Esélyegyenlıségi Igazgatóságát, valamint Sum Ferenc közoktatási 
esélyegyenlıségi szakértıt a testület döntésérıl tájékoztassa. 

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. február 28. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

63/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
HAHUSZÓ KHT ügyvezetı igazgatójának a támogató szolgáltatás 
biztosítására vonatkozó 6294/2005. számú, 2005. március 23-án kelt ellátási 
szerzıdés felbontására irányuló kérelmét, és támogatja a szerzıdés 2008. 
március 1. naptól közös megegyezéssel történı felbontását. 

 
A képviselı-testület egyben kinyilvánítja szándékát, hogy továbbra is 
támogatja a Fehér Bot Alapítvány és a Hajdú-Sansz Kht támogató 
szolgálatainak kistérségi szinten történı feladatellátását. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az ellátási szerzıdés felbontásához, valamint e 
szociális szolgáltatás további mőködtetéséhez kapcsolódó szükséges 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 29. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

64/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri 
Hivatala részére új személygépkocsi beszerzésérıl szóló 25/2008. (I. 24) 
számú Képviselı-testületi Határozatát akként módosítja, hogy a gépkocsi 
beszerzésére meghatározott keretösszeg betartása mellett a havi törlesztı 
részlet vonatkozásában nem határoz meg konkrét összeget. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó további feladatok 
végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 20. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

65/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Molnár Antalnak, a 
Zöld Kör (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.) elnökének ökoturisztikai 
pályázatra vonatkozó partnerségre való felkérését megismerte, és úgy 
határoz, hogy a hajdúböszörményi kistérség Észak-Alföldi Operatív Program 
(ÉAOP) Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés támogatására 
kiírt pályázati felhívás B.) komponens: Természeti és környezeti értékekre 
alapozott turizmus fejlesztése megnevezéső ökoturisztikai pályázatában 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat partnerként részt vesz.    

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Zöld Kör elnökének értesítésérıl és a 
szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon.  

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 20. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
14-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 

 
 

66/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete meghallgatta Varga 
Zsoltnak, a Nánási Focisuli Egyesület és a Flamingo KLC. Egyesület 
vezetıjének azon tájékoztatóját, mely szerint az önkormányzatnak február 
28-áig az OLLÉ-Programiroda KHT. által meghirdetett OLLÉ Pálya 
Program 2008. keretében lehetısége van pályázat benyújtására mőfüves 
futballpályák kialakítására. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a témával kapcsolatban készítsen elıterjesztést, 
s azt a testület rendkívüli ülésére terjessze elı. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. február 28. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 

 


