
 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
27-én – szerdán – de. 07,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007.  
(VI. 29.) és a 24/2007. (XII. 01.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 
3/2007. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 4/2008.  
(II. 29.) 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 29. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
27-én – szerdán – de. 07,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
72/2008. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a választási 
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörében a Hajdúnánás városban kialakított 4. sorszámú 
szavazókörben mőködı szavazatszámláló bizottságba az alábbiakban 
megnevezett személyt megválasztja: 

 
4. sz. szavazókör (Református Általános Iskola, Köztársaság tér 11.) 

 
Bózsár Zsigmond Mártírok u. 19. 1. a. szám alatti lakos póttag helyett 
Bacskai József Mártírok u. 19. IV/14. 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  
27-én – szerdán – de. 07,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
73/2008. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

I./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzati Társulás 
az Észak-alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért Társulási Megállapodás 
módosításáról szóló 10/2008. (I. 24), valamint az Önkormányzati Társulás az 
Észak-alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért Alapító Okirat módosításáról 
szóló 11/2008. (I. 24) számú Képviselı-testületi Határozatait hatályon kívül 
helyezi. 

 
Felelıs: - 
Határid ı:  -     

 
  II./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzati Társulás 

az Észak-alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért Társulási Megállapodás 
(továbbiakban: Megállapodás) módosítását 2008. július 1. napjától a következık 
szerint fogadja el: 

 
1. A Megállapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) 2. pontja helyébe az alábbi  

 szövegrész kerül: 
„A társulás székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri  

 Hivatala 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.” 

 
2. A Megállapodás I. fejezet (Általános rendelkezések) az alábbi 3. ponttal egészül 

ki és a jelenlegi 3-7. pontok számozása 4-8. számozásra változik. 
„A társulás irodaként munkaszervezetet mőködtet, melynek helye: 

Kisújszállás 
5310 Kisújszállás, Petıfi utca 20-22.” 

 
3. A Megállapodás IV. fejezet (A Társulás vagyoni viszonyai, a feladatok 

ellátásának módja) 1. pontjának második és harmadik mondatai helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
„Pénzügyi, gazdasági feladatait a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) látja el. 
Pénzeszközeit a Hajdúnánás Városi Önkormányzat bankszámláját vezetı 
banknál nyitott bankszámlán kezeli.” 

 
4. A Megállapodás IV. fejezet (A Társulás vagyoni viszonyai, a feladatok 

ellátásának módja) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A Társulás felügyeleti szerve:  az I/5. pontban szereplı önkormányzatok” 

 
5. A Megállapodás IV. fejezet (A Társulás vagyoni viszonyai, a feladatok 

ellátásának módja) 4. pontja szerinti törvényességi ellenırzési szerv az alábbira 
módosul: 
„A Ttv. 20. §-a szerint a székhely szerint illetékes Észak-alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal, Debrecen.” 
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6. A Megállapodás V. fejezet (Vegyes rendelkezések) 7. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Jelen Társulási Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben elsısorban a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. Törvény és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, illetve az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az irányadó.” 

 
7. A Megállapodás módosítása 2008. július 1. napjával, illetve az azt utolsóként 

elfogadó képviselı-testület határozatával lép hatályba. 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Megállapodás-módosítás, illetve az egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. július 1. 

 
 III./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzati Társulás 

az Észak-alföldi Régió Ivóvízminıségének Javításáért Alapító Okirat  módosítását 
2008. július 1. napjától a következık szerint fogadja el: 

 
1. Az Alapító Okirat I. fejezet (Alaprendelkezések) 2. pontja helyébe az alábbi 

szövegrész kerül:  
„A társulás székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.” 
 

2. Az Alapító Okirat I. fejezet (Alaprendelkezések) az alábbi 3. ponttal egészül ki 
és a jelenlegi 3-4. pontok számozása 4-5. számozásra változik a jelenlegi 5. 
pont hatályát veszíti, így a jelenlegi 6-10. pontok számozása változatlan marad. 
„A társulás irodaként munkaszervezetet mőködtet, melynek helye: 

Kisújszállás 
5310 Kisújszállás, Petıfi utca 20-22.” 

 
3. Az Alapító Okirat I. fejezet (Alaprendelkezések) 7. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„A Társulás felügyeleti szerve:  az I/5. pontban szereplı önkormányzatok” 

 
4. Az Alapító Okirat I. fejezet (Alaprendelkezések) 8. pontja szerinti 

törvényességi ellenırzési szerv az alábbira módosul: 
„A Ttv. 20. §-a szerint a székhely szerint illetékes Észak-alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal, Debrecen.” 

 
5. Az Alapító Okirat III. fejezet (A feladatok ellátásának módja, a költségek 

viselése) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„A társulás jogállása: a társulás önálló jogi személyként mőködı, részben 
önálló gazdálkodó jogkörrel, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörő, önálló bankszámlával rendelkezı költségvetési 
szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) látja el.  
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 Pénzeszközeit a Hajdúnánás Városi Önkormányzat bankszámláját vezetı 
banknál nyitott bankszámlán kezeli.” 

 
6. Az Alapító Okirat V. fejezet (Vegyes rendelkezések) 7. pontja helyébe az 

alábbi rendelkezés lép: 
„Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben elsısorban a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. Törvény és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, illetve az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az irányadó.” 

 
7. Az Alapító Okirat módosítása 2008. július 1. napjával, illetve az azt utolsóként 

elfogadó képviselı-testület határozatával lép hatályba. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Alapító Okirat-módosítás, illetve az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. július 1. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
27-én – szerdán – de. 07,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
74/2008. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
468/2007. (XII. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a 
szennyvíztelep ismételt próbaüzemeltetésére vonatkozó feladat 
végrehajtása kapcsán a szennyvíztelep légbeviteli rendszerének jobbítására 
vonatkozó javaslatokat, azonban sem azok, sem az ülésen elhangzott 
javaslatok nem kapták meg az elfogadáshoz szükséges szavazattöbbséget. 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
27-én – szerdán – de. 07,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
75/2008. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmények 
(kivéve: I. Számú Óvodai Egység, II. Számú Óvodai Egység) szándékát, 
hogy pályázatot kívánnak benyújtani a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretében meghirdetett, a pedagógiai, módszertani reformot 
támogató infrastruktúra fejlesztése címő, TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú 
pályázatra, melyhez önerı biztosítása nem szükséges. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, mint lehetséges 
pályázó kinyilvánítja azt a szándékát, hogy az önkormányzati fenntartású 
általános és középiskolák részvételével benyújtja pályázatát a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett, a pedagógiai, 
módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése címő, TIOP-
1.1.1/07/1 kódszámú pályázatra. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıre történı benyújtásáról 
gondoskodjon.  

 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. március 10. 

 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. február  
27-én – szerdán – de. 07,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
76/2008. (II. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete kinyilvánítja 
jelentkezési szándékát az OLLÉ-Programiroda Kht. (1112 Budapest, 
Kánai út 314./24.) által meghirdetett OLLÉ Pálya Program keretében 
Futsal pálya megvalósítására.  

 
A képviselı-testület a beruházás helyének az önkormányzati tulajdonban 
lévı hajdúnánási 3600/6. hrsz-ú, 1774 m2 nagyságú, sportcsarnok 
megnevezéső, valamint a hajdúnánási 5384. hrsz-ú, 55.928 m2 nagyságú, 
sporttelep megnevezéső ingatlanokat jelöli ki.  
 
A képviselı-testület az igényfelmérı adatlap benyújtását követıen a pálya 
kialakításának helyi sajátosságait figyelembe vevı egyeztetések után jelöli 
ki a két helyszín közül a kedvezıbb megvalósíthatóságút. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az igényfelmérı adatlapnak határidıig 
történı továbbításáról gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı:  2008. február 29.  
 egyeztetések lefolytatását követı testületi ülés 

  
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 


