
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
174/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Építı 
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2007. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
175/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Építı 
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2007. évi 
adózott eredményét a Felügyelı Bizottság beszámolója alapján jóváhagyja, 
és elrendeli a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történı 
helyezését. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Kft. 
ügyvezetı igazgatóját értesítse. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. május 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
176/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tiszántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségnek (4025 
Debrecen, Hatvan u. 16. szám) a General Electric Hungary Zrt.-t 4080 
Hajdúnánás, Polgári u. 107. szám alatt található bezárt telephelyén és annak 
környezetében kialakult környezetszennyezéssel kapcsolatos tájékoztatóját 
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. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
177/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Kht. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) 
2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
178/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az OKTADOR 
Oktatási és Szakértıi Iroda (4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. sz.) által 
elkészített „Szakértıi jelentés az I. Számú Óvodai Egység                     
(4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám) és a II. Számú Óvodai Egység 
(4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. szám ) törvényességi ellenırzésérıl” címő 
anyagot megismerte, és felhívja a figyelmet arra, hogy az intézményvezetık 
az abban megfogalmazott javaslatokat figyelembe véve végezzék vezetıi 
munkájukat. 
 

        Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testületi döntésrıl az 
intézményvezetıket tájékoztassa. 

 
 

Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. május 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
179/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
feladatellátás racionálisabb megszervezésébıl adódóan a Móricz Pál Városi 
Mővelıdési Központ és Könyvtár engedélyezett álláskeretét az alábbi 
létszámokkal csökkenti: 

 
1 fı gazdasági dolgozó 2008. augusztus 1. napjától 
1 fı gazdasági dolgozó 2008. december 1. napjától 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. 
évi költségvetésérıl szóló 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosítása során, valamint a 2009. évi költségvetés tervezésekor az 
álláskeret megfelelı módosításáról gondoskodjon.   
 
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. január 31.  

 

 

 

kmft. 

 

 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
180/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezése miatt a Móricz Pál Városi Mővelıdési 
Központ és Könyvtárnál 1 fı gazdasági dolgozó közalkalmazotti 
jogviszonyát szünteti meg felmentéssel, aki a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. §-a és 37. §-a szerint felmentésben és 
végkielégítésben részesül.  

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és egyéb 
költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén 
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testület úgy határoz, hogy a 
bekövetkezı önkormányzatot érintı anyagi teher mérséklése érdekében élni 
kíván a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylési lehetıségével. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez 
szükséges feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:        Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:    2008. július 15. 
 

kmft. 
 
 

 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
181/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
feladatellátás racionálisabb megszervezésébıl adódóan a II. Rákóczi Ferenc 
Általános és Mővészeti Iskola engedélyezett álláskeretét 2009. január 1. 
napjától 1 fı pedagógus létszámmal csökkenti. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés tervezésekor az 
álláskeret megfelelı módosításáról gondoskodjon.   
 
 
Felelıs:        Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:    2009. január 31.  

 

 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
182/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezése miatt a II. Rákóczi Ferenc Általános és 
Mővészeti Iskolánál 1 fı pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát szünteti 
meg felmentéssel, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 33. §-a és 37. §-a szerint felmentésben és végkielégítésben 
részesül.  

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és egyéb 
költségvetési szerveinél a meglévı üres álláshelyeken, az elıreláthatólag 
megüresedı álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve 
szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói körén 
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának 
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
bekövetkezı önkormányzatot érintı anyagi teher mérséklése érdekében élni 
kíván a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igénylési lehetıségével. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez 
szükséges feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:        Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:    2008. július 15. 
 
 

kmft. 
 

 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
183/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte az 
önkormányzat által fenntartott általános iskolákban a jelenlegi állapot 
szerint a 2008/2009. tanévben induló elsı osztályok létszámát, és azt 
tudomásul veszi.  
 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2008/2009. tanévben, az oktatási 
intézményekben indítható osztályok, csoportok számának meghatározására, 
maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó elıterjesztés 
készítésérıl, valamint a maximális osztály/csoport létszám túllépésének 
engedélyezésére az OKÉV-hez történı kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 

 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2008. június 19. - elıterjesztés a 2008/2009. tanévben indítható 

osztályok/csoportok számára 
 

2008. június 26. - kérelem benyújtás az OKÉV-hez maximális 
osztály létszám túllépésének engedélyezésére 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 



 
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
184/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a nevelési - oktatási 
intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet 3. §-a  
alapján úgy határoz, hogy figyelemmel az érintett intézmények 
alkalmazotti közösségének az intézmény névhasználatára vonatkozó 
javaslatára - az önkormányzat  fenntartásában lévı, 2008. július 1. napjától 
önálló intézményként mőködı  
 
- könyvtár neve: 
 

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény, 
 

- mővelıdési központ neve:  
 

Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Móricz Pál Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Győjtemény, valamint a Kéky Lajos Városi Mővelıdési 
Központ alapító okiratai tervezetének a képviselı-testület elé terjesztésérıl. 
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. június 19. 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
185/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény     
9. § (4) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, a közmővelıdési, és a 
közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggı egyes kérdések rendezésérıl szóló 150/1992. (XI. 20.) számú 
Kormányrendelet 7. § (8) bekezdésében biztosított jogköre alapján 
pályázatot hirdet a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Győjtemény magasabb vezetıi állásának betöltésére. 
 

A melléklet szerinti pályázati kiírást a Mővelıdési és Közoktatási 
Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. 
 
A képviselı-testület a pályázatot a Szuperinfóban, a Hajdúnánási Újságban 
és az önkormányzat honlapján is közzéteszi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a melléklet szerinti 
közzétételérıl, valamint a pályázat(ok) elbírálására vonatkozó elıterjesztés 
elkészítésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. június 05.          -  pályázati felhívás közzétételére, 
 2008. szeptember 30.  - elıterjesztés a pályázatok elbírálására 
 
 

kmft. 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
  jegyzı 

 
 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
pályázatot hirdet 

a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény  
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12.)  

magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére 
 
 

Pályázati feltételek: 
 

- szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és 
felsıfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy  

- fıiskolai könyvtárosi képzettség;  
- legalább öt éves szakmai gyakorlat; 
-     kiemelkedı szakmai vagy tudományos tevékenység végzése.  
 

Illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
 

- részletes szakmai önéletrajzot; 
- végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot; 
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 

A magasabb vezetıi megbízás 2008. október 1-tıl 2013. szeptember 30-ig tartó öt éves 
határozott idıtartamra szól. 
  
A pályázat beérkezésének határideje: a Kulturális Közlönyben történı megjelenést követı 
30. nap. 
 
A pályázatokat Dr. Éles András Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármesterének nevére, 
az alábbi címre kérjük benyújtani: 
 
 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 

 
Bıvebb felvilágosítás: az 52/382-176 telefonszámon kérhetı. 
 

 
 

 

Hajdúnánás, 2008. május 22. 

 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
186/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a mővészeti, 
a közmővelıdési, és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésérıl 
szóló 150/1992. (XI. 20.) számú Kormányrendelet 7. § (6) bekezdésében 
biztosított jogköre alapján a Móricz Pál Városi Könyvár és Helytörténeti 
Győjtemény vezetésére kiírt pályázat elbírálására szakmai bizottság 
felállítását határozza el, melynek tagjai: 
 
Dr. Éles András polgármester, Hajdúnánás Városi Önkormányzat, 
 
Szilágyi Irén könyvtári szakértı, szakfelügyelı  

 (4025 Debrecen, Simonffy u. 22. III. em. 6. sz.), 
Rékasiné  
Zágonyi Margit Közalkalmazotti Tanács által delegált tag,  

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Győjtemény 

 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a delegált tagok értesítésérıl, felkérésérıl 
gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. augusztus 15.  

 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
187/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Kırösi 
Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium (4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) kérelmét, melyben a kollégium 
tőzvédelmi ellenırzése során feltárt hiányosságok megszüntetéséhez        
220 eFt összegő támogatást kér.  

 

A képviselı-testület a kérelmet nem támogatja és javasolja, hogy az 
intézmény 2008. évi elfogadott költségvetése terhére oldja meg a feladatot. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény igazgatójának értesítésérıl 
gondoskodjon.   
 
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2008. május 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
188/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat Képviselı-testületének a Hajdúnánás város Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 51/2004. (XI. 22.) 
Önkormányzati Rendeletének elıírásai szerinti beépíthetıséggel - az alábbi 
önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanoknak az értékesítését határozza el: 

 
 - Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatti ingatlan, 3553. hrsz., 
 - Hajdúnánás, Bocskai u. 20. szám alatti ingatlan, 3554. hrsz., 
 - Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatti ingatlan, 3469. hrsz., 
 - Hajdúnánás, Dorogi u. 7. szám alatti ingatlan, 3468. hrsz., 
 - Hajdúnánás, Fürdı u. mellett, 5381/3 hrsz., 
 - Hajdúnánás, Tiszavasvári u. mellett, 0124/29 hrsz, 
 - Hajdúnánás, Dorogi u. mellett, 3261. hrsz-ból 3000-3200 m2. 
 
2.) A képviselı-testület elhatározza, hogy a fent megjelölt szempontok 

figyelembe vételével a fenti ingatlanok felértékelését a Polgármesteri Hivatal 
ingatlan értékbecslésre jogosult szakembere végezze el. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a hivatalos felértékelések elkészítését követıen az 
értékesítésre vonatkozó konkrét szempontrendszer kidolgozásáról és 
elıterjesztésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:      Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. június 19. 

 
 

kmft. 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
189/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy  
 leveszi a megtárgyalandó napirendi pontok közül a Hajdúnánás, Móricz Zs. 

u. 4. szám alatti bérlakások felújításáról, vagy lebontásáról további 
hasznosításáról, valamint a Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. szám alatti 
volt általános iskola önkormányzati bérlakássá történı átalakításáról szóló 
elıterjesztést azzal, hogy a napirend kapcsán a vitában elhangzottak 
figyelembe vételével készüljön új elıterjesztés a 2008. június havi 
képviselı-testületi  ülésre. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy az elıterjesztés határidıre történı 

elkészítésérıl gondoskodjon.  
 

 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2008. június 19. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
190/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az újházhelyi 

telekosztáshoz kapcsolódó feltételek, illetıleg szempontrendszer 
kidolgozásának, valamint a telekosztások bonyolításának elıkészítésével  
kapcsolatban 5 fıs  ad-hoc bizottság megalakításáról döntött az alábbiak 
szerint: 

 
 Elnök:   Kırösiné Bódi Judit  képviselı asszony 
 Tagok: Balogh Zsigmond     képviselı úr 
   Kállai Sándor   képviselı úr 
   Szólláth Tibor  képviselı úr 
   Török István  képviselı úr  
 
  
 Felkéri a bizottság elnökét, hogy a szempontrendszer elıterjesztésérıl a 

képviselı-testület következı ülésére gondoskodjon. 
   

 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2008. június 19. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
191/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100/2008. (III. 21.) 
és a 101/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatokat 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. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
192/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati 
tulajdonú 0120/37. helyrajzi számú, 1962 m2 területő, „közút” megjelöléső 
utat, és a 0121/19. helyrajzi számú, 1 ha 8882 m2 területő, „szántó és árok” 
mővelési ágú földrészletet, valamint a 0120/19. helyrajzi számú,                     
1 ha 8855 m2 területő, „szántó” mővelési ágú földrészletet meg kívánja 
osztani, olyan formában, hogy a kiosztást követıen  
 

o 0120/19. helyrajzi számú, 1 ha 8701 m2 területő, beépítetlen terület,  
o 0120/41. helyrajzi számú, 1268 m2 területő út, 
o 0120/42. helyrajzi számú, 1871 m2 területő út,   
o 0121/19. helyrajzi számú, 1 ha 7859 m2 területő szántó   

 
földrészletek alakuljanak ki. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megosztáshoz szükséges hatósági 
engedélyeztetésrıl és ingatlan-nyilvántartási átvezetésrıl gondoskodjon.  
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı:  2008. június 30.  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
  jegyzı 

 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
193/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási 
0120/19. helyrajzi számú, 1 ha 8701 m2 területő földrészletet, és a 0120/42. 
helyrajzi számú, 1871 m2 területő utat belterületbe kívánja vonni, és a 
belterület új határvonalát az alábbiak szerint kívánja kialakítani:  
 
A belterülethatár változás a 7-es eredeti belterülethatár pontszámától indul a 
0121/19. helyrajzi számú földrészlet DNY-i sarkától keleti irányba         
152.58 métert a 0121/19. és a 0120/42. helyrajzi számú közös töréspontjáig. 
Innen É-i irányba halad 117.68 métert a 0120/18. helyrajzi számú út 
határáig, majd kelet felé halad, 12.95 métert a 0120/41. helyrajzi szám    
DNy-i sarkáig. Innen délfelé fordul 7.03 métert elérve a 0120/20. helyrajzi 
számú árok DNy-i sarkát. A 0120/20. 0120/18. 0120/19. helyrajzi szám 
közös határvonalán keleti irányba halad 169.12 métert és eléri az eredeti 
belterületi 8-as és a 9-es összekötı határszakaszt, ami a 9-es ponttól         
4,31 méterre van.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a belterületi határváltozás ingatlan-
nyilvántartási átvezetésérıl gondoskodjon.  
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı:  2008. június 30.  

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
194/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat parlagfő-mentesítésére készített elıterjesztést, valamint a 
mellékelt parlagfő mentesítésére készített 2008. évi intézkedési tervet 
megismerte és azt elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy Tedej településrész 
vonatkozásában is kerüljön bele a tervbe intézkedési javaslat.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 

 Határidı: 2008. december 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 

 



Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
parlagfő  mentesítésére készített  

2008. évi Intézkedési Terve 
 

Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a parlagfő elleni védelmet. 2004. év óta 
készítünk a város parlagfő mentesítésére Intézkedési Tervet. A városunkban is problémát 
jelent az egyre nagyobb területen tért nyerı parlagfő, és a veszélyes polleneket terjesztı 
gyom- és haszonnövények. A cél, a város belterületén található parlagfővel különösen 
szennyezett terület felszámolása, a kevésbé szennyezett területek felderítése. Külterületen a 
védekezésre a tulajdonosok figyelmének felhívása, a mentesítési munkák maradéktalan 
elvégzése miatt a mezıırök ellenırzı munkája kiemelt jelentıségő. 
A város bel-, és külterületére térkép készült el, ezen a térképen került felvezetésre a 
parlagfővel szennyezett területek.  
 

Az elvégzendı munka megvalósítására tervezett személyek: 
A munkák koordinálását az állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
végzi.  
A mentesítési feladatok elvégzésében részt vesz 2 fı közterület felügyelı, 7 fı mezıır és a 
gondnokság irányításával 8 fı közhasznú munkás is segíti a feladat elvégzését. Természetesen 
a lakosságot is be kívánjuk vonni a munkálatokba. 
A parlagfő mentesítési program megismertetéséhez igénybe vesszük a Hajdúnánási Újságot, a 
Helyi Televíziót, a piaci hangos bemondót, illetve a városban tevékenykedı orvosokat és az 
ÁNTSZ szakembereit, akik a veszélyes pollenekkel kapcsolatban tartanak elıadásokat, illetve 
felkérjük ıket, hogy a Hajdúnánási Újságban, és a Helyi Televízióban nyilatkozzanak ebben a 
témában. 
 

A program végrehajtása három ütemben történik: 
Az enyhe tél, a korai tavasz beköszönte miatt mindhárom ütemet elıbbre hozzuk. Nagyobb 
létszámmal terveztük a második ütemet, nagyobb mozgósítást végrehajtva. A harmadik 
ütemnek fıleg ellenırzı szerepe lesz, természetesen a még idıközben feltárt szennyezett 
területek is parlagfő-mentesítésre kerülnek. 
A külterületek esetében a lakosság tájékoztatására kerül sor, az elvégzendı feladatokról 
megismertetésükrıl. Az érintetteket figyelmeztetjük az esetleges szabálysértési eljárások 
lefolytatására. A 7 fı mezıırt is bevonjuk a mentesítési munkák elıkészítésére és 
lebonyolítására. 
Hajdúnánás-Tedej településrészen az önkormányzati feladatvállalás mellett be kívánjuk vonni 
a civil szervezeteket a parlagfővel szennyezett területek rendbetételére. 
 

Az I. ütem idıpontja:  2008. június 2-6. 
 

A II. ütem id ıpontja:  2008. június 23-27.  
 

A III. ütem id ıpontja: 2008. augusztus 4-8. 
 

A tervezett I. ütemben elvégzendı feladatok naptári terve 
 

2008. május végéig elküldjük az Intézkedési Tervet a Hajdúnánási Újságnak, a Helyi TV-nek, 
akiktıl kérjük a terv ismertetését, illetve ismertetı anyagok közzétételét. A parlagfővel, a 
veszélyes pollenekkel kapcsolatos cikk, nyilatkozat, tájékoztatás, felvilágosítás, ÁNTSZ 
szakember, vagy orvos közremőködésével. 
Felhívjuk, felkérjük a város lakosságát, hogy hathatós segítséget nyújtson a terv 
végrehajtásához, ingatlanuk elıtt a parlagfüvet irtsák ki, a káros pollenek terjedését 



akadályozzák meg a közterületek kaszálásával illetıleg a fertızött területeket jelezzék a 
Polgármesteri Hivatalhoz. 
 
Felelıs:  Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
Határid ı:  2008. június 02. 
2008. június 2-tól: a parkok, a Mártírok u. – Dorogi u. – Ady E. körút által körülzárt rész 
főnyírásának elvégzésére kerül sor. 
 
A terv mellékletét képezi a város bel-, illetve külterületi térképe. A parlagfővel erısen 
fertızött utcák, közterületek az elmúlt évekbıl már ismertek. Felkerülnek a munkatérképre az 
idıközben a lakosság által jelzett területek is.  
Szintén rögzítésre kerülnek a külterület parlagfővel szennyezett részei. 
A közterület-felügyelık, a mezıırök az elhanyagolt területek tulajdonosait figyelmeztetik, 
súlyosabb esetben, vagy akkor, ha a tulajdonosok nem végzik el a munkálatokat, a helyi 
önkormányzati rendeletek szerint helyszíni bírságot szabnak ki, illetve feljelentéssel élnek. A 
külterületen tevékenykedı mezıırök szintén ellátják a földhasználók felé a figyelmeztetés és 
a szabálysértési feljelentéssel kapcsolatos feladataikat.  
 
A nyolc közhasznú munkás tervezett beosztása: 

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

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

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

 
Felelıs:  Varga Gáborné gondnok 
 Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
 Erdei Imre és Csuja Gábor közterület-felügyelık 
                  Török Róbert a mezııri szolgálat vezetıje  
Határid ı:  2008. június 06. 
 
A külterületi földdel rendelkezı tulajdonosok felhívása a védekezı munkálatok elvégzésére. 
A piaci hangosbemondón keresztül a lakosok tájékoztatása a városban folyó munkálatokról, 
illetve a lakosok figyelmének felhívása lakásuk, ingatlanuk elıtt parlagfő irtására. A 
külterületen a mezıırök figyelmeztetik a földhasználókat a védekezı megelızı munkák 
elvégzésére.  
 

A II. ütem naptári terve  
 

A lakosság tájékoztatása a második ütem végrehajtásáról, a Hajdúnánási Újság, és a Helyi TV 
igénybevételével. 
A második ütemben az elsı ütem utcáin és terein történik meg kaszálással a parlagfő irtás. 
Idıközben a lakosság által történt bejelentések, illetve a közterület-felügyelık által jelzett 
területek regisztrálásra kerülnek. Természetesen ezek a területek is feljárásra kerülnek, és a 
szükséges munkálatokat a parlagfő irtással kapcsolatosan elvégzik. 



A külterületeken ezeket a munkálatokat szintén elvégzik a mezıırök. 
 
Felelıs:  Varga Gáborné gondnok  
               Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
              Török Róbert a mezııri szolgálat vezetıje 
Határid ı: 2008. június 27. 

A III.  ütem naptári terve  
 

2008. augusztus 4-tıl a parkok, és  a Mártírok u. – Dorogi u. – Ady Endre krt. által körülzárt 
rész utóellenırzése, esetleges főnyírások elvégzésére kerül sor. 
A terv mellékletét képezı térképeken átvezetett parlagfővel erısen fertızött utcák, 
közterületek, külterületek utólagos ellenırzése. Fellelhetı parlagfő irtásának elvégzése. 
 
Felelıs:  Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
               Török Róbert a mezııri szolgálat vezetıje  
Határid ı:  2008. augusztus 8. 
 
A  nyolc fı közhasznú munkás tervezett beosztása: 

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

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

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

 
Felelıs:  Varga Gáborné gondnok 
 Dombi Imre állategészségügyi, mezıgazdasági és környezetvédelmi ügyintézı 
Határid ı:  2008. augusztus 8. 
 
A közterület-felügyelık és mezıırök fokozott figyelmet fordítanak a parlagfővel szennyezett 
területek felderítésére, és a parlagfő irtását el nem végzık felszólítására, bírságolására. 
 
Felelıs:  Agárdi László Városfejlesztési és Gazdálkodási iroda irodavezetıje 
 Erdei Imre, Csuja Gábor közterület-felügyelık 
                  Török Róbert a mezııri szolgálat vezetıje 
Határid ı:  2008. augusztus 8. 
 
 
Hajdúnánás, 2008. május 22. 
 
 
 
  
 Dr. Éles András Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 polgármester jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
195/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a városban 
keletkezett hígtrágya kezelésével, elhelyezésével kapcsolatos tájékoztatót 
megismerte, és azt tudomásul veszi. 

Felkéri a polgármestert, hogy a 01117/1. helyrajzi számú területen lévı 
hígtrágya kezelı telep lezárására, és a szükséges beavatkozásokra 
vonatkozóan készítsen intézkedési javaslatot és azt terjessze a képviselı-
testület elé.  

 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. június 19. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
196/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Okkal-Más-Okkal 
Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.) 2007. január     
15-2008. április 30. közötti idıszak munkájáról szóló beszámolót elfogadja 
azzal a kiegészítéssel, hogy az egyesület szakmai munkáját megköszöni és 
elismeri. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
197/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás-
Hajdúdorog közös szennyvíztisztító telepének mőszaki problémájával 
kapcsolatban a 285/2007. (VII. 30.) számú Képviselı-testületi Határozattal 
létrehozott ad-hoc bizottság 2008. májusában végzett munkájáról szóló 
beszámolót megismerte 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. május 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
198/2008. (V. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Dr. Csorvási István képviselı úr a 2008. április 24-i képviselı-testületi 
ülésre interpellációt nyújtott be a Hajdúnánás-Hajdúdorog közös 
szennyvízberuházás I. ütemében érintett utak garanciális javításának 
elmaradásával kapcsolatban.  
Az interpellációra adott polgármesteri választ sem Dr. Csorvási István 
képviselı úr, sem a képviselı-testület nem fogadta el, ezért sor került az 
Ügyrendi és Igazgatási és a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Idegenforgalmi Bizottságok felkérésére a polgármesteri válasz 
kivizsgálására. 
A vizsgálattal kapcsolatos határozatot a Városfejlesztési, Környezetvédelmi 
és Idegenforgalmi Bizottság hozta meg, mivel az Ügyrendi és Igazgatási 
Bizottság a vizsgálat során nem volt határozatképes. 
A bizottság megállapította, hogy a polgármesternek a képviselı-testület 
2008. április 24-i ülésén a benyújtott interpelláció 2. pontjára adott válasza 
nem volt mindenre kiterjedı és alapos. 
 
A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület 2008. június 
hónapjában tartandó ülésére a Polgármesteri jelentés keretében az 
interpelláció 2. pontjára a kiegészített érdemi válaszát adja meg. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2008. június 16. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 


