
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 

 
A képviselı-testület felhívja a gazdálkodás felelıs vezetıit az év hátralévı 
részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási 
elıirányzatok rendeltetésszerő és takarékos felhasználására. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés 
megtételére. 

 
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. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 

 
298/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat megismerte a Hajdúdorog-Hajdúnánás 
közös szennyvíztisztító telep mőszaki problémáival foglalkozó ad-hoc 
bizottság beszámolóját. 
 
A képviselı-testület úgy határoz, hogy a Hajdúnánás-Hajdúdorog által 
közösen üzemeltetett szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos kártérítési 
ügyben – gondos elıkészítés után, amelynek során mindkét 
önkormányzatnál néhány szakembert fel kell kérni az ügy megvizsgálására 
– a Hajdúnánás és Hajdúdorog városok önkormányzatainak képviselı-
testületei együttes ülés keretében hozzák meg a tárgyban a döntésüket. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Hajdúdorog város 
polgármesterét értesíteni, s az együttes ülés idıpontjának 
meghatározásáról, összehívásáról gondoskodni szíveskedjen.  

 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határid ı:  2008. szeptember 15. - értesítés a testület döntésérıl 
  2008. október 20.  -  az együttes ülés összehívása 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
299/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
az „Elıterjesztés a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009. 
tanévtıl a pedagógiai szakszolgálatot érintı létszámbıvítésre 
vonatkozóan” címő elıterjesztés megtárgyalását leveszi napirendjérıl, s a 
szakszolgálat mőködtetésével kapcsolatos költségek 2 városra esı részérıl 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületeinek együttes ülésén hoz döntést. 
 
A képviselı-testület a szakszolgálat létszámbıvítésével kapcsolatos 
kérelmet az együttes ülés megtartása után tárgyalja meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Makláry Lajos 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját és Hajdúdorog város polgármesterét 
értesítse. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 15.   - az értesítésre 
 2008. október 20.         - az együttes ülés megtartására 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 

 
300/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzınek a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzati Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 15/2005. (IV. 15.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, a 11/2008. (IV. 28.), a 19/2007.  
(X. 31.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 16/2007. (VI. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 22. § (4) bekezdése alapján elıterjesztett, a 
Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájának 2006-2007. évi munkájáról és 
ügyintézésérıl szóló beszámolót megtárgyalta 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. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 

301/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi 
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet mőködésérıl szóló 
beszámolót – az ülésen elhangzottak kifejezésre juttatásával – elfogadja. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                     jegyzı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 

 
302/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Gazdasági Ellátó 
Intézmény 2008. I. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót 
megismerte 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. szeptember 11-én  
– csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 

303/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 141/2008. (IV. 24.) számú 

Képviselı-testületi Határozatával kiírt „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási 
Pályázat 2008” pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 
A képviselı-testület - a szakértıi bíráló bizottság javaslatára - az alábbi pályázókat 
részesíti a lent megjelölt összegő vissza nem térítendı támogatásban: 

 
 

Ssz. 
 

Név (cím) 
Javasolt 

támogatási 
összeg 

eFt 
1. Laufer és Társa Bt. (1031 Budapest III. ker., Nánási út 2., C. 

ép. I/28.) (hajdúnánási telephely: Hadnagy utca 16. szám) 
500.000,- 

2. Pénzes Lászlóné egyéni vállalkozó 
(4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 25.) 

500.000,- 

3. Szincsák Zoltán egyéni vállalkozó 
(4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 41/a.) 

1.000.000,- 

 Összesen 2.000.000,- 
 
A képviselı-testület Laufer és Társa Bt. pályázó esetében a támogatás 
feltételeként szabja, hogy a szerzıdéskötésig a pályázó a vállalkozás 2007. évi 
átlagos állományi létszámát hitelt érdemlıen igazolja.  
 
A képviselı-testület Szincsák Zoltán egyéni vállalkozó pályázó esetében a 
támogatás feltételeként szabja, hogy a pályázó biztosítékként ajánljon fel másik, 
tehermentes ingatlant, vagy a szerzıdéskötésig a biztosítékként felajánlott 
ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom feloldására vonatkozó 
engedélyt a jogosulttól szerezze be.  
 
Amennyiben a nevezett feltételeknek a Laufer és Társa Bt., vagy Szincsák Zoltán 
egyéni vállalkozó a szerzıdéskötésig megjelölt határidıre nem tesz eleget, úgy 
támogatásban nem részesülhet.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a pályázat eredményérıl, a 
támogatásban részesülıket a megítélt támogatási összegrıl értesítse, és velük a 
meghatározott feltételek teljesülése esetén a támogatási szerzıdést kösse meg.  

 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidı:  2008. október 31. 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 141/2008. (IV. 24.) számú 
Képviselı-testületi Határozat szerint meghirdeti a „Vállalkozásfejlesztési és 
foglalkoztatási pályázat 2008” II. fordulóját az alábbi módosításokkal: 

 
• A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg: 6.500.000,- Ft. 
• A pályázat kiírásának határideje: 2008. szeptember 22. 
• A pályázat beadási határideje: 2008. október 31. 
• A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 20. 

 
 Felkéri a polgármestert a pályázat fentiek szerinti ismételt meghirdetésére, illetıleg 

az elbírálásra vonatkozó javaslat elıterjesztésére. 
 
 Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
 Határid ı:  2008. szeptember 22. - a meghirdetésre 
 2008. november 20. - az elıterjesztés elkészítésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
304/2008. (IX. 11.) 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) bekezdése alapján a Móricz Pál 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézményvezetıi 
feladatainak ellátásával  

 
RIGÓ TAMÁSNÉ 

4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 11. I./3. szám  alatti lakost 
 
5 évre, 2008. október 1-tıl 2013. szeptember 30-ig bízza meg. 

 
A képviselı-testület az intézményvezetı illetményét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
 Kjt. szerinti garantált illetmény: 188.795,- Ft 
 További szakképesítés, szakképzettség 
 elismerése: 9.440,- Ft 
 Garantált illetmény összesen: 198.235,- Ft 
 Összesen kerekítve: 198.200,- Ft 
 Vezetıi pótlék (225 %) 45.000,- Ft 
 Mindösszesen: 243.200,- Ft 
 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezés fentiek szerinti 
elkészítésérıl. 

 
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2008. október 01. 

 
kmft. 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                  jegyzı 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
305/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 
Győjtemény (Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) részére a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében a Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” címő, 
TIOP-1.2.3/08/01 kódszámú pályázaton. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a támogatás 
elnyerése esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a sikeres pályázat 
lezárását követı öt évig a pályázatban megfogalmazott és megvalósult 
szolgáltatásokat és eszközöket fenntartja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Győjtemény értesítésérıl, valamint a pályázat határidıre 
történı benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2008. szeptember 25. 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember  
11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
306/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése 
alapján felkért tanácsadó cég által készített szakvéleményt - a Makláry 
Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
és Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Bocskai István Általános Iskola 
emeltszintő angol és német nyelvoktatás 1-8. évfolyamra vonatkozó helyi 
tanterveirıl - megismerte.  

 A képviselı-testület a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Bocskai István 
Általános Iskola emeltszintő angol és német nyelvoktatását hagyja jóvá 
azzal a feltétellel, hogy a szakértıi szakvéleményben megállapított 
javaslatokat figyelembe véve kerüljön kiegészítésre a dokumentum. 

 
Az intézményvezetı a szakértıi szakvélemény javaslatai alapján 
kiegészített helyi tantervet 2008. október 30-ig köteles bemutatni a 
polgármesternek.   
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Makláry Lajos 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat emeltszintő angol és német nyelvoktatására 
benyújtott helyi tantervét (a közoktatásról szóló, többször módosított  
1993. évi LXXIX. törvény 103. § (2) bekezdés b., pontja alapján) azért 
nem támogatja, mert ott a többletfeladatot nem kívánja vállalni és 
finanszírozni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Makláry Lajos Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat, valamint a Bocskai István Általános Iskola igazgatóját a 
képviselı-testület döntésérıl értesítse. 

 
Felelıs:    Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. szeptember 30.  

kmft. 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                   jegyzı 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
307/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete módosítja a 
225/2008. (VI. 30.) számú Képviselı testületi Határozatát aszerint, 
hogy a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. 
törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a Makláry Lajos 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 
és Pedagógiai Szakszolgálatnál a 2008/2009-es tanévben indítható 
tanulószobai csoportok számát kettıben határozza meg.  

 
 Az intézményben a 2008/2009. tanévben a két tanulószobai csoport 

feladatellátása a fenntartó részérıl többletfinanszírozással nem jár. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı tájékoztatásáról 

gondoskodjon. 
 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2008. október 1. 

 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 37. §  
(5) bekezdése alapján a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
alapító okiratát - a melléklet szerint - elfogadja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az 

intézményvezetıt tájékoztassa. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2008. október 1. 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 
    



    
A L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A T     

 
 
1.  Az intézmény neve:  Makláry Lajos Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 

 
2.  OM azonosító: 031021 
 
3.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz. 
 
4. Telephelyei: 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.    
  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz. 
 
5.  Típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény, 

általános és középiskola, alapfokú 
mővészetoktatási intézmény, valamint 
pedagógiai szakszolgálat 

 
6.  Alaptevékenységek: TEAOR SZÁM:  
  8520 - Alapfokú oktatás 
  Törvényben  és  a nevelési programjában 
  meghatározott keretek között: 

- iskoláskorú gyermekek nevelése és 
oktatása 1-8. évfolyamig az 
értékközvetítı és képességfejlesztı 
program alapján 

- a szakértıi és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján integráltan 
oktatható sajátos nevelési igényő 
gyermekek/ tanulók nevelése, oktatása 

- számítógép-kezelıi alapképzés 
- emelt szintő ének-zene oktatás a 

nyolcadik évfolyamig 
- iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei, 

báb- és táncmővészeti oktatása 
 
8531 – Általános középfokú oktatás 
- iskoláskorú gyermekek nevelése és 

oktatása 9-12. évfolyamig az 
értékközvetítı és képességfejlesztı 
program alapján 

- nyelvi elıkészítı évfolyam mőködtetése 
a gimnáziumi intézményegységben 

 
8560 Oktatást kiegészítı tevékenység 
- pedagógiai szakszolgálat 
- iskolai sportkör mőködtetése 
- iskolai tanulók napközi otthoni, tanuló-

szobai ellátása 
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- iskolai könyvtár mőködtetése 
- intézményi étkeztetés 
- munkahelyi vendéglátás 
- intézményi vagyon mőködtetése 
 

7. Az intézménybe felvehetı maximális  
     tanulólétszám: 
     1-12. évfolyam:        511 fı 
 Indítható iskolai tanulócsoportok 
 száma:        17 csoport 
     Napközi otthoni csoportok száma:                6 csoport 
 Tanulószobai csoportok száma:         2 csoport 

 
 Alapfokú mővészetoktatás 
 Felvehetı maximális tanulói létszám: 
 Zenemővészet:                                             176 fı 

   
8.  Iskolai évfolyamok száma: 

- 1 - 12. évfolyam 
- alapfokú mővészeti iskolai képzés 

(dráma tagozat: bábmővészet, 
színjátszás, tánc-mővészeti tagozat: 
néptánc, musical, színpadi tánc) 

- zenemővészet: zongora, fuvola, hegedő, 
trombita, gitár, ütı, citera tanszakok 

 
9.  Alaptevékenységet kiegészítı  

   egyéb tevékenységek: nincs 
 

10.  Gazdálkodási jogköre:  Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet  
14-15. §-ai alapján teljes jogkörő, részben 
önállóan gazdálkodó intézmény. 

 Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.  
A munkamegosztás és a felelısségvállalás 
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott 
szabályozás tartalmazza. 

 
11. Mőködési területe: Hajdúnánás város, illetve Hajdú-Bihar és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazga-
tási területe 

 
12.  Alapítás éve: 1656. 

 
13.  Alapító szerv neve: Református Egyház 

 
14.  Fenntartó neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
15.  Felügyeleti szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat  

 Képviselı-testülete 
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16.  Költségvetési szerv vezetıjének 

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

 

17. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató 
 

18.  Feladat ellátást szolgáló vagyon: Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat 
tulajdonát képezik, melynek kezelıi jogát az 
intézmény látja el, az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 9/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, 
többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet szerint. 

 

19.  A vagyon feletti rendelkezés joga: az ingatlan-bérbeadás a vagyonrendelet  
10. §-a, a rendeltetésszerő használatot 
meghaladó vagyon-tárgyak hasznosítása a  
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3) bekezdés 
szerint 

 

20.  Vállalkozási tevékenység: nincs 
 

21.  Az ingatlanok helyrajzi száma: -  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.  
   8. hrsz (alapterülete: 5905 m2) 

  

 - 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.  
 9. hrsz. (alapterülete: 976 m2) 
 

 -  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.  
 10. hrsz. (alapterülete: 873 m2) 
 

 -  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.  
 44. hrsz. (használt alapterület: 1315 m2) 
 

 -  4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.  
 4942. hrsz.; 4944. hrsz.   
 (alapterülete: 820 m2 + 619 m2) 
 

 -  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 
  4946. hrsz.  (használt alapterület: 515 m2) 
 

 

Záradék:  A Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 307/2008. (IX. 11.) 
számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2008. szeptember 11-én lép hatályba.  

 
 

 Hajdúnánás, 2008. szeptember 11.  
 

 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
308/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 133/2008.  
(IV. 24.) Képviselı-testületi Határozatnak az akkor Kırösi Csoma Sándor 
Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium megnevezéső intézményre 
vonatkozó részét, a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul 
hagyása mellett, az alábbiak szerint módosítja: 
 
A képviselı-testület a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképzı és Általános Iskola, Kollégiumot érintıen az alábbi 
létszámcsökkentést határozza el: 
 
• Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános  
 Iskola, Kollégium: 2008. október 1. napjától 1 fı gazdasági dolgozó; 
• Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános  
 Iskola, Kollégium Csiha Gyızı Tagintézménye: 2009. január 1. napjától  
 1 fı gazdasági dolgozó. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az intézmény 
igazgatóját értesítse. 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 20. 
 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
309/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 134/2008.  
(IV. 24.) Képviselı-testületi Határozatot akként módosítja, hogy 2 fı 
gazdasági dolgozó helyett 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.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az intézmény 
igazgatóját értesítse. 
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 20. 
  
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember  
11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
310/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Város Önkormányzati Képviselı-testülete - figyelemmel a 2008. 

június 30-i képviselı-testületi ülés polgármesteri jelentésében leírtakra, valamint 
a 2008. augusztusi rendkívüli képviselı-testületi ülésen elhangzottakra - a 
218/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatot akként módosítja, 
hogy a Hajdúnánási Óvodában az egy fı adminisztratív álláshelyet 2008. 
augusztus 1. napja helyett 2009. január 1-tıl csökkenti. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjének értesítésérıl 

gondoskodjon. 
 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2008. szeptember 22. 
 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Óvoda 

vezetıjének a 218/2007. (VI. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat alapján a 
feladatellátás racionálisabb megszervezése miatt a Hajdúnánási Óvodánál 1 fı 
adminisztratív dolgozó (óvodatitkár) közalkalmazotti jogviszonyának 
felmentéssel történı megszüntetésérıl hozott döntését tudomásul veszi, azzal, 
hogy a felmentett dolgozó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 33. §-a és 37. §-a szerint 2008. október 1-tıl kezdıdıen 3 havi 
felmentésben részesül és az utolsó munkahelyen eltöltött közalkalmazotti 
jogviszonya alapján 3 havi végkielégítés illeti meg.  

 
 A képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a három havi felmentésre járó 

illetménybıl két hónap és annak járuléka az intézmény 2008. évi 
költségvetésében tervezve van. A felmentés harmadik havi összegét és a három 
havi végkielégítés járulékokkal növelt összegét pedig, összességében 637.000,- 
Ft-ot az önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentéshez kapcsolódó szükséges 

feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2008. november 30. 
A képviselı-t 

kmft. 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyzı 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
311/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
estület  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezése miatt a Hajdúnánási Óvodánál 2008. 
december 31-vel 1 fı adminisztratív dolgozó (óvodatitkár) 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 
 Határidı: 2008. október 15. 
 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
312/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi 
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet számára az intézmény 
területén meghibásodott főtési távvezeték kiváltására – figyelemmel a 
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. fımérnöke által benyújtott 
árajánlatra – 1.300.000,- Ft + ÁFA összegő támogatást biztosít az 
önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon.   
 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 30. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén  
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én  
– csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
313/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 243/2008. (VI. 30.) számú 

Képviselı-testületi Határozatával az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı, 
hajdúnánási 0120/19. hrsz-ú, 18.855 m2-es területő ingatlanon, 30 db összközmőves 
építési telek - azok ingatlan nyilvántartási átvezetését követıen -  kedvezményes 
értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

 
 A képviselı-testület - a kialakított pontozási szempontrendszer alapján - az alábbi 

pályázóknak biztosít kedvezményes ingatlanvásárlási lehetıséget a telkek ingatlan 
nyilvántartási átvezetését követıen: 

 

 

 A képviselı-testület úgy határoz, hogy a 7 db telek a közmővel ellátott közterületen 
közvetlenül csatlakozó telkek közül kerüljön ki.  

 
A képviselı-testület úgy határoz, hogy a pontozásos szempontrendszer alapján 
kiválasztott 7 pályázó között a telkek kiosztása sorsolás útján történjen - melyet az ad-
hoc bizottság végez - a telkek ingatlan nyilvántartási átvezetését követıen 
véletlenszerően azzal, hogy a telkek a helyrajzi számoknak megfelelıen kerüljenek 
sorszámozásra. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a pályázat eredményérıl értesítse és a telkek 
ingatlan nyilvántartási átvezetését követıen velük az adásvételi szerzıdést kösse meg.  

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 

 Határidı:  2008. szeptember 30.    - az értesítésre 
 2008. december 31.    - a szerzıdés megkötésére 

 
kmft. 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                        jegyzı 
 
 

Sorszám Pályázók 
1. Gyulai Sándor és Békési Erika, 4080 Hajdúnánás, Nyúl u. 20/a. szám 

2. 
Daróczi Imre Tamás és Darócziné Deli Ilona 4080 Hajdúnánás, 
Munkások u. 64. szám 

3. 
Daróczi Sándor 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 83/d. szám és Darócziné 
Göndör Éva 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám „D” lph. I/5. 

4. 
Geier Tamás 4080 Hajdúnánás, Tinódi u. 12. szám és Dombi Zsanett 
4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 60. szám 

5. 
Bohács Ferenc és Bohácsné Tanyi Irén, 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 23. 
szám IV/14. 

6. 
Erdei János és Erdeiné Hajdú Tímea, 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 4. 
szám 

7. 
Oláh László és Oláhné Molnár Edina Erzsébet, 4080 Hajdúnánás, Kabay 
János u. 14. szám 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
314/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 243/2008.  
(VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozatával az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévı, hajdúnánási 0120/19. hrsz-ú, 18.855 m2-es 
területő ingatlanon, 30 db összközmőves építési telek - azok ingatlan 
nyilvántartási átvezetését követıen - kedvezményes értékesítésére kiírt 
pályázatot ismételten meghirdeti az alábbi módosításokkal: 
 

• A rendelkezésre álló telkek száma: 7 db 
• A szempontrendszer közzétételének határideje:  
 2008. szeptember 30. 
• A pályázat beadási határideje: 2008. október 31. 
• A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 20. 

 
Felkéri a polgármestert a pályázat fentiek szerinti ismételt meghirdetésére, 
illetıleg az elbírálásra vonatkozó javaslat elıterjesztésére. 

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2008. szeptember 30. - a meghirdetésre 

  2008. november 20. - az elıterjesztés elkészítésére  
 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
315/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a dr. Csorvási 
István képviselı által, a 2008. április 24-i képviselı-testületi ülésre, a 
Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvízberuházás I. ütemében érintett 
utak garanciális javításának elmaradásával kapcsolatban benyújtott 
interpellációra adott polgármesteri választ – a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának 118-5/2008. számú levelét, 
valamint a FIGHT Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Alpár I. u. 41. sz.) 
által készített vizsgálati jegyzıkönyvét megismerve – elfogadja. 
 
Felelıs: - 
Határid ı: . 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
316/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte és 
tudomásul vette, hogy a 258/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi 
Határozatában foglaltak szerinti, - a Hajdúnánás, Móricz Zs. u. 4. szám 
alatti, 1081. hrsz-ú ingatlanon lévı, 4 db önkormányzati bérlakást 
tartalmazó két épület elbontására vonatkozó - pályázati határidıre nem 
volt jelentkezı, ezért a tárgyi bontási munkák elvégzésére elfogadja a 
MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám) – határidın 
túl benyújtott – 2.700.000,-Ft + ÁFA összegben tett ajánlatát. 
 
A képviselı-testület a bontási munka megvalósításához szükséges 
fedezetet az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka terhére 
biztosítja.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármester, hogy a MÉN-ÉP 2003 Kft-nek 
(4080 Hajdúnánás, Kinizsi u. 19/a. szám) a határozatban foglaltakról való 
értesítésérıl gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bontási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: az épületek kiürítése után, de legkésıbb 2009. június 30-ig  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
317/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Remény Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány kérelmét, melyben a 
Hajdú-Bihar Megyei Mentıállomások részére eszközvásárlásra kér 
támogatást.  
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, 
hogy a támogatási szándékát nem megyei vonalon kívánja megvalósítani, 
hanem a hajdúnánási Mentıállomás Alapítványát kívánja támogatni, 
amennyiben kérelemmel fordulnak a képviselı-testülethez.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Remény 
Gyermekeinkért Közhasznú Alapítványt értesíteni szíveskedjen.   

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 30. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. szeptember  
11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

318/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Tedej Szebb Jövıjéért 

Ifjúsági Egyesület részére, kérelmükre - tedeji fiatalok számára a 
kikapcsolódásra, illetıleg a szabadidı hasznos eltöltéséhez szükséges 
közösségi hely kialakítása céljából - térítésmentesen biztosítja az 
önkormányzati tulajdonban lévı, Hajdúnánás, Rózsa F. u. 1. szám alatti,  
6333. hrsz-ú, „Általános Iskola” megnevezéső, korlátozottan forgalomképes 
besorolású ingatlanon lévı, korábban iskola rendeltetéső - az óvodát is magába 
foglaló - épület D-Ny-i sarkában lévı 50.21 m2 nagyságú, 3 helyiségbıl álló 
épületrészt.  
 

2.)  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 1.) pontban megjelölt 
ingatlan használatára vonatkozóan a Tedej Szebb Jövıjéért Ifjúsági 
Egyesülettel (4085 Hajdúnánás-Tedej, Nyár u. 22. szám) 2008. október  
1. napjától kezdıdıen a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 
583. § (1) bekezdése alapján haszonkölcsön szerzıdést köt. 

  
A képviselı-testület az épületrészt addig az idıpontig biztosítja, ameddig a 
Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fı u. 
9. szám) az FVM által hirdetett IKSZT/2008/1 kódszámon kiírt Integrált 
Közösségi és Szolgáltató tér cím elnyerésére megnevezéső pályázati lehetıség 
által elnyerhetı erıforrás felhasználásával az ingatlanon lévı, Hajdúnánás 
felıli volt iskola épületet felújítja, átalakítja, illetıleg használatba veszi, és ott a 
Tedej Szebb Jövıjéért Ifjúsági Egyesület részére helyet biztosít.  

  
 Felkéri a polgármestert, hogy a Tedej Szebb Jövıjéért Ifjúsági Egyesület 

értesítésérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 30. 
 
 

kmft. 
 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                             jegyzı 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. 
szeptember 11-én – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott 
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
319/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Hajdú-Bihar Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal  
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. szám) által a falugazdász 
ügyfélszolgálat magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítására 
irányuló törekvését, úgy határoz, hogy továbbra is igényt tart 
Hajdúnánás város vonatkozásában a falugazdász ügyfélszolgálat 
biztosítására.  

 
2.)  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hasonlóan az 

eddigiekhez, a továbbiakban is a Hajdú-Bihar Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal rendelkezésére bocsátja a falugazdász 
ügyfélszolgálat céljára a mőködéshez szükséges, megfelelı 
infrastruktúrával felszerelt (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám) 
helyiséget, vállalja továbbá a szélessávú internet elérhetıség 
kiépítését.  
A képviselı-testület az internet szolgáltatás 2008. évi biztosításához,  
2 hónapra 8.000,- Ft összeget (melyhez külön kiépítési költség nem 
társul) biztosít az önkormányzat 2008. évi költségvetésének tartaléka 
terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal értesítésérıl és a határozatból adódó szükséges 
intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. szeptember 30. 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 


