
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október      
10-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i  
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
327/2008. (X. 10.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete áttekintve a 2005. 

július 25-én létrejött, a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás keretén 
belül a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés, a logopédiai feladatok 
körzeti jellegő ellátására vonatkozó együttmőködési megállapodást az 
idıközben kialakult tapasztalatok alapján Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselı-testülete indokoltnak tartja az együttmőködési 
megállapodás újratárgyalását. 

  
 A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi 

Önkormányzatnak az együttmőködési megállapodás módosítására 
vonatkozó szerzıdés-tervezetét, - melyet elızetesen véleményeztessen a 
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselı-testülete önkormányzati 
bizottságainak elnökeivel - 2008. október 31-ig küldje meg elızetes 
véleményezésre Hajdúdorog város polgármestere útján Hajdúdorog 
Városi Önkormányzat Képviselı-testületének.  

 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester – szerzıdés-tervezet 

megküldéséért az önkormányzat bizottsági elnökei felé 
Határid ı: 2008. október 20. 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2008. november 
20. napján tartandó képviselı-testületi ülésén - az önkormányzat 
bizottságainak elnökei által már véleményezett - a pedagógiai 
szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó szerzıdés-tervezetet tárgyalja 
meg, illetıleg felkéri Hajdúdorog Városi Önkormányzat Képviselı-
testületét, hogy a 2008. november havi soros ülésén szintén tárgyalja meg 
a szerzıdés-tervezetet. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az elıterjesztés elkészítésérıl 
gondoskodjon. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2008. november 20. 
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3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a pedagógiai 
szakszolgálati feladatellátás keretén belül a 2005. július 25-én létrejött 
együttmőködési megállapodás alapján a nevelési tanácsadás, a 
gyógytestnevelés, a logopédiai feladatok körzeti jellegő ellátásának 
mőködési költségeinek 2006., 2007. és 2008. évi pénzügyi elszámolása 
tekintetében felhívja a város polgármesterét, hogy az elszámolások 
rendezésére vonatkozóan készítsen elı megállapodás-tervezetet 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat Képviselı-testülete részére, - melyet 
elızetesen mutasson be Hajdúnánás Városi Önkormányzat  Képviselı-
testülete önkormányzati bizottságai elnökeinek - majd ezt követıen küldje 
meg Hajdúdorog Városi Önkormányzat Képviselı-testülete részére.  

   
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester – megállapodás-tervezet 

megküldéséért az önkormányzat bizottsági elnökei felé 
Határid ı: 2008. október 31. 
  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október      
10-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
328/2008. (X. 10.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúdorog-

Hajdúnánás közös szennyvíztisztító telep mőszaki problémáival 
foglalkozó ad-hoc bizottság elnökétıl érkezett megkeresésrıl” címő 
elıterjesztéssel kapcsolatban felkéri Hajdúdorog Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületét, hogy a napirend kérdésében a soron következı, 
2008. október havi képviselı-testületi ülésén alakítsa ki álláspontját, és 
annak ismeretében nyilatkozzon arról Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testülete felé, hogy szükségét látják-e, hogy a két város 
képviselı-testülete együttes ülés keretében döntsön az elıterjesztés 
tárgyában. 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egyidejőleg a 

tárggyal kapcsolatos rendelkezésére álló minden dokumentumot 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat Képviselı-testülete részére biztosítja. 

 
 

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

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október      
10-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel  megtartott   r e n d k í v ü l i   
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 
329/2008. (X. 10.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás-

Hajdúdorog között meglévı kerékpárút felújításához pályázati önerı 
biztosításáról” címő elıterjesztés megtárgyalását leveszi a 
megtárgyalandó napirendi pontok közül azzal, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselı-testülete a soron következı képviselı-testületi 
ülésén tárgyalja azt meg.  

 
 Felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetést Hajdúdorog Város 

polgármesterével abban a kérdésben, hogy a hajdúnánási önkormányzat 
kapja meg a szükséges számszaki és mőszaki paramétereket az esetleges 
pályázat benyújtásához.  

 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2008. október 16. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október      
10-én – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   
ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
330/2008. (X. 10.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 

hajdúnánási Fürj-ér vízgyőjtı területén megvalósítható tározó 
megépítésére vonatkozó elıterjesztést. 

 
 Felelıs:     -  
 Határid ı: - 
  
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy  

lakossági fórum keretében megkeresi és tájékoztatja a hajdúnánási 
gazdákat a Fürj-éri vízgyőjtı területén megvalósítható tározó 
megépítésére vonatkozóan.  

 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határid ı: 2008. október 31.   
 
3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a 

Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás (4090 Polgár, Hısök út 25. 
szám) elnökét és a tervezıt, hogy amennyiben a tározók hasznosítására 
vonatkozóan a jelenleginél kedvezıbb szabályozásról hivatalos 
dokumentum áll rendelkezésünkre, azt terjesszék a képviselı-testület elé. 

 
 A képviselı-testület érdekelt a belvíz helyzet rendezésében, de csak addig 

amíg az a helyi gazdák és a helyi önkormányzat érdekét  szolgálja. 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: folyamatos 

 
 

kmft. 
 
 
 

 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 


