
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
1/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - a Pénzügyi; a 
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; a Mezıgazdasági, Szolgáltatási és 
Vállalkozási Bizottság javaslatára - elhatározza, hogy a város 2009. évi 
költségvetési tervezetének lakossági megismertetésére 2009. február 3-án - 
kedden - 17,00 órai kezdettel a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ 
színháztermében közmeghallgatást tart. 
 
Felkéri a polgármestert a közmeghallgatás idıpontjának szokásos módon 
történı közzétételére. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 3. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
2/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztést megtárgyalta, és 
nem fogadja el a 877.625 eFt összegő költségvetési hiánnyal benyújtott 
költségvetési rendelet-tervezetet.  
A képviselı-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésének újratervezését határozza el a bizottságok - különösen a 
Pénzügyi és a Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási Bizottságok - 
illetıleg a képviselı-testület tagjainak az ülésen elhangzott javaslatainak 
figyelembe vételével az alábbi elıírás érvényesítésével: 
 
- a Polgármesteri Hivatalban a képviselı-testületi ülésterem kialakítására 

2009-ben ne kerüljön sor. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás után a költségvetési rendelet-
tervezetet a 2009. február 12-i testületi ülésre elfogadásra terjessze elı. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 12. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 



 
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
3/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hospit 

 Egészségügyi Szolgáltató Kkt. (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. szám) 
 2008. évi mőködésérıl szóló tájékoztatót megismerte és tudomásul veszi. 
 
 
 Felelıs: - 
 Határidı: - 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester útján 
 felhívja a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080 
 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) vezetıjének figyelmét, hogy a volt 
 Szülıotthon, a Tüdıgondozó és a Rendelıintézet egészségügyi 
 dokumentumainak irattározásáról, selejtezésérıl, a levéltárba helyezésrıl a 
 vonatkozó jogszabályok alapján gondoskodjon. 

 
  Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és 

 Ápolási Intézet vezetıjének értesítésérıl 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 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
4/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-Hajdúsági 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási 
Megállapodást - a melléklet szerint - elfogadja az alábbiakkal együttesen: 
 

1. A képviselı-testület elhatározza, hogy a település ivóvízminıség javítására 
irányuló beruházást a társulást alkotó településekkel együtt, közös beruházási 
program keretében valósítja meg. Debrecen Megyei Jogú Város késıbbi 
csatlakozását a Társuláshoz elfogadja, amennyiben a programban való részvétel 
feltételei biztosítottak. 

2. A képviselı-testület az 1. pontban meghatározott közös beruházás 
megvalósítása céljából megalapítja a jogi személyiséggel rendelkezı Észak-
Hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulást. A képviselı-testület 
a társulási megállapodást és mellékleteit, valamint a törzskönyvi 
nyilvántartásba vételhez szükséges alapító okiratot a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási 
megállapodást és alapító okiratot Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
képviseletében aláírja.  

3. A képviselı-testület Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselıjeként a 
Társulási Tanácsba Dr. Kiss József önkormányzati képviselıt delegálja.  

4. A képviselı-testület hozzájárul, hogy a társulás székhelye Hajdúdorog Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában legyen. 

5. Egyetért az Észak-alföldi Régió Ivóvízminıség javító Program II. ütem 
elıkészítési munkáinak fennmaradt feladataival megbízni az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökséget a társulási megállapodás mellékletét képezı 
megbízási szerzıdés szerint. 

6. A képviselı-testület elfogadja, hogy a társulás, mint beruházó projektgazda 
pályázatot nyújtson be Az Európai Unió Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP - 1.3.0. kódszámú ivóvízminıség-javítás kétfordulós pályázati 
konstrukció keretében elnyerhetı támogatás iránt.  

7. A képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatáshoz szükséges 
társulási saját erı biztosításához a társulási megállapodás által rögzített 
mértékben hozzájárul.  

 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban és a 
társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a társulás mőködése és 
beruházás  megvalósítása  érdekében  szükséges  további  megállapodásokat megkösse  
 



- 2 -  
 
azzal, hogy az önkormányzatot érintı pénzügyi kötelezettségvállalást jóváhagyásra 
terjessze a képviselı-testület elé.  
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl az ÉARFÜ Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság (4028 Debrecen, 
Simonyi u. 14.) vezetıjét, valamint Hajdúdorog Város Önkormányzatának (mint 
gesztor) polgármesterét értesítse és a vízmő üzemeltetıjét (HÉPSZOLG Kft.) 
tájékoztassa. 
  

 

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 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
5/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 487/2008. (XII. 29.) 
számú Képviselı-testületi Határozatát kiegészíti azzal, hogy az                     
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Európai 
Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség 
megırzéséhez igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl szóló 
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján kiírt pályázati kiírásra, a 
csıszkunyhók felújítására, a velük kapcsolatos információs táblák 
kihelyezésének és tájékoztató kiadványok készítése tárgyában benyújtandó 
pályázathoz szükséges önerıhöz az eredetileg megállapított 1.400.000,- Ft-on 
felül 289.957,- Ft összeget biztosít és kötelezettséget vállal arra, hogy azt az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésébe betervezi. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 

gondoskodjon. 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 15. 

 

 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 



 
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
6/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Mezei 
İrszolgálat 2008. július 1 - 2008. december 31-i tevékenységérıl készült, a 
mezei ırszolgálat mőködését felügyelı tanácsnok által készített beszámolót 
és azt elfogadja. 
 
Felelıs: - 

 Határidı: - 
 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei İrszolgálat 
(4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám) keretein belül foglalkoztatott 7 fı 
mezıır részére biztosított üzemanyag felhasználást úgy szabályozza, hogy az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésében e célra meghatározott 
keretösszegen belül április-november közötti hónapokban 50.000,- Ft/hó/fı, 
míg a december-március közötti hónapokra 20.000,- Ft/fı/hó összeg 
elszámolását határozza el. 

 
 Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 

megtételére.  
 
 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határid ı: folyamatos 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
7/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 20/C. §-ával bevezetett óvodáztatási támogatás elsı alkalommal 
történı, természetben való nyújtásáról nem kíván rendeletet alkotni. 

 
 
 Felelıs: - 
 Határidı: - 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
8/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi törvény 37. § (5) bekezdése alapján, a Bocskai 
István Általános Iskola alapító okiratát azzal a módosítással, hogy az 
alaptevékenységek körébe kerüljön be az emeltszintő angol és német 
nyelvoktatás 3 - 8. évfolyamon - a melléklet szerint - elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az 
intézményvezetıt tájékoztassa. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 06. 
 

 
 

  
 

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:  Bocskai István Általános Iskola  
 
2.  OM azonosító: 031026 
 
3.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz. 
 
4.  Típusa: nevelési - oktatási intézmény, általános  
  iskola 
 
5.  Alaptevékenysége: TEAOR SZÁM:  
  8520 – Alapfokú oktatás 
  
 Törvényben és a nevelési programjában 
 meghatározott keretek között: 

- iskoláskorúak általános iskolai nevelése-
oktatása 1-8. évfolyamon 

- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása 
- emeltszintő angol és német nyelvoktatás 3-8. 

évfolyamon 
- szakértıi és rehabilitációs bizottság 

szakvéleménye alapján integráltan oktatható 
sajátos nevelési igényő gyermekek/tanulók 
nevelése, oktatása 

- iskolai tanulók napközi otthoni és 
tanulószobai ellátása, 

- gyermek, tanuló felügyelet 
- iskolai sport mőködtetése (diáksport 

egyesületi formában) 
- gyakorlókert mőködtetése 
- iskolai könyvtár mőködtetése 
- intézményi étkeztetés 
- munkahelyi vendéglátás 

6.  Az intézménybe felvehetı maximális  
  tanulólétszám:     284 fı 
 Indítható iskolai tanulócsoportok száma:  10 csoport 
 Napközi otthoni tanulócsoportok száma:     5 csoport 
 Tanulószobai csoportok száma:      1 csoport 

 
7. Iskolai évfolyamok száma: az iskolának nyolc évfolyama van 
 
8.  Alaptevékenységet kiegészítı  

  egyéb tevékenységek: nincs 
 

9.  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 felelısség-vállalás 
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott 
szabályozás tartalmazza. 

 

10.  Mőködési területe: Hajdúnánás Város közigazgatási területe 
 

11.  Alapítás éve: 1976. 
 

12.  Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Tanács 
 Végrehajtó Bizottsága 

 

13.  Fenntartó neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 

14.  Felügyeleti szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
   Képviselı-testülete 
 

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

  

16. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató 
 

17.  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. 

 

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

 

19.  Vállalkozási tevékenység: nincs 
 

20.  Az ingatlan helyrajzi száma: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.  
 3262. hrsz. (alapterülete: 7566 m2) 
 

Záradék:   A Bocskai István Általános Iskola alapító okirata a 8/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi 
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. 
január 22-én lép hatályba.  

Hajdúnánás, 2009. január 22. 

 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
9/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján a 
Hajdúnánási Óvoda Helyi Nevelési Programjának, Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának véleményezésével a COMMITMENT Pedagógiai Intézet 
(4028 Debrecen Zákány u. 5. szám) tanácsadó céget bízza meg.  
 

A képviselı-testület a szakértıi vélemény elkészítésének határidejét            
2009. március 2. napjában határozza meg.  

A szakértıi véleményezés bruttó 81.200,- Ft összegő költsége az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 

Feljogosítja a polgármestert a Hajdúnánási Óvoda Helyi Nevelési 
Programjának, Szervezeti és Mőködési Szabályzatának szakértıi 
véleményezésének feltételeit rögzítı szerzıdés aláírására, valamint felkéri, 
hogy az elkészített szakértıi véleményt a képviselı-testületnek mutassa be. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a COMMITMENT Pedagógiai Intézet (4028 
Debrecen, Zákány u. 5. szám) tanácsadó cég képviselıjét a képviselı-testület 
döntésérıl értesítse.  
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. január 31.   -  értesítésre és szerzıdés megkötésére 
 2009. március 19. -  a szakértıi vélemény képviselı-testület elé 
    terjesztésére 
 

 
kmft. 

 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én – 
csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 

10/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
  

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte, az általa 
fenntartott közoktatási intézmények sportcélú tevékenységre bérbe adott 
teremhasználat díjtételére, valamint a Somorjai László Városi Sportcsarnok 
bérbeadására vonatkozó kimutatást.  
   

Felelıs:  - 
Határid ı: - 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 1-jétıl a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában mőködı oktatási 
intézmények által, sportcélú tevékenységre bérbe adott teremhasználat 
egységes díjtételeire vonatkozóan az alábbiakat határozta el: 
- a Somorjai László Városi Sportcsarnok használata az eddigiek szerint 

díjmentesen legyen biztosítva a bíróságnál bejegyzett helyi 
sportegyesületek serdülı-, ifi-, és felnıtt csapatai részére; 

- a bíróságnál bejegyzett helyi sportegyesületek vagy azon kívüli egyéb 
szervezetek utánpótlás csapatai a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által 
fenntartott oktatási intézmények termeit az intézményvezetık által 
meghatározott térítési díj 50 %-áért, a Somorjai László Városi 
Sportcsarnokot pedig az üzemeltetési szerzıdésben meghatározott térítési 
díj 50%-áért vehessék igénybe; 

- a Hajdúnánás Sport Club és a Hajdúnánás ROBZOL 2000 KSE kapjon 
írásbeli tájékoztatást arról, hogy csak a bíróságnál bejegyzett helyi 
sportegyesületek meghatározott csapatai jogosultak ingyenesen vagy           
50 %-os térítési díj megfizetése mellett igénybe venni a Somorjai László 
Városi Sportcsarnokot; 

-  a bizottság nem javasolja módosítani a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
által fenntartott oktatási intézmények intézményvezetıi által 
meghatározott teremhasználatra vonatkozó térítési díjakat. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl az érintett önkormányzati 
intézmények és városi sportegyesületek vezetıit értesítse.  

 

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 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
11/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Kéky 
Lajos Városi Mővelıdési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér           
6. szám) büfé kialakítására vonatkozó kérelmét.  
 
A képviselı-testület - tekintettel arra, hogy a döntéshez nem rendelkezik 
kellı információval - a kérelemre készült elıterjesztés megtárgyalását levette 
a megtárgyalandó napirendi pontok közül azzal, hogy annak következı 
megtárgyalásának idıpontját - a további szükséges információk benyújtását 
követıen - a 2009. február 12-i ülésre fogadta el.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ 
vezetıjét a határozatban foglaltakról értesítse. 
 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 12. 

 
 
 

  
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 



 
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
12/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a 
Körzeti Földhivatal által 9-169/2008. számon záradékolt változási vázrajz 
szerint, a hajdúnánási 4936. helyrajzi számú „mőhely udvar”  mővelési   ágú   
földrészletbıl  28 m2  területrész  a   hajdúnánási 4930. helyrajzi számú 
„közterület”mővelési ágú fölrészlethez átcsatolásra kerüljön, mellyel 
egyidejőleg az önkormányzat 4936. helyrajzi számú 1/30-ad tulajdoni 
hányadára létrehozott tulajdon közösséget úgy kívánja megszüntetni, hogy a 
tulajdoni hányadának megfelelı 28 m2 területrész telekalakítás címén a 4930. 
helyrajzi számú ingatlanra kerüljön lejegyzésre.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdon közösség megszüntetésérıl szóló 
okirat elkészítésérıl, az ingatlanok ingatlan-nyilvántartási átvezetésérıl 
gondoskodjon, továbbá felhatalmazza az elkészített szerzıdés megkötésére.   
 
Felkéri a jegyzıt, hogy a 4930. helyrajzi számú, forgalomképtelen 
önkormányzati ingatlan adataiban bekövetkezı módosulás átvezetésérıl az 
önkormányzati vagyonról, és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 9/2004. (V. 03.) Önkormányzat Rendelet módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalásara megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet következı módosítása során a változások 
átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester  
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı   
Határid ı:  2009. február 28. - a szerzıdések megkötésére 
 2009. július 31.    - a változások átvezetésére 

 
  

kmft. 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
13/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 98. I/11. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 34 m2-es, 1 szobás, 
komfortos bérlakás teljes felújítását határozza el a lakás további hasznosítása 
céljából. 
 
A képviselı-testület a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/11. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos bérlakás teljes 
felújításához szükséges fedezetet 2.333.388,- Ft bruttó összegben az 
önkormányzat Önkormányzati Értékesítési és Lebonyolítási Számláján 
elkülönített alapból biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. május 31. 
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 



 
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
14/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat megtárgyalta a Prodia Diagnosztikai Zrt. 
(1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 39-49. szám) önkormányzati 
kedvezmények nyújtására vonatkozó kérelmét és - figyelemmel az 
Egészségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottság elızetesen 
kialakított véleményére - nem támogatja azt. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezıt a határozatban foglaltakról 
értesítse.  
 
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. február 15. 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
15/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Hajdúnánási Református Egyházközség Lelkészi Hivatala (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 2. szám) kérelmét, melyben orgonájuk felújításához kérnek 
támogatást, úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközség 
részére a református templom orgonájának felújításához támogatásként 
750.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezıt a határozatban foglaltakról 
értesítse, illetıleg gondoskodjon az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében a fenti összeg tervezésérıl. 
 
 
Felelıs:        Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:    2009. február 12. 

 
 
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 



 
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
16/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Alkotmány út 18. szám), a HHE North 
Kft. - mint bányavállalkozó - megbízottjának kérelmét és hozzájárul a 
Hajdúnánás közigazgatási területén megépítendı gázvezeték megvalósítása 
kapcsán az önkormányzati tulajdonban lévı és forgalomképtelen városi 
vagyonok közé besorolt 0506., 0534., 0535. hrsz.-ú ingatlanok 
vonatkozásában a beruházáshoz szükséges vezetékek építéséhez, illetıleg a 
szükséges mértékben történı területre lépéshez. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert 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 11. § (2) bekezdése alapján a megépítendı 
gázvezeték engedélyezéséhez szükséges megállapodás aláírására és felkéri, 
hogy a kérelmezı határozatban foglaltakról való értesítésérıl 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 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
17/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 327/2007. (X. 25.) 
számú Képviselı-testületi Határozatát megerısítve hozzájárul, hogy a 
Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság (4080 Hajdúnánás, Bocskai 
u. 25. szám), a tőzoltási és mőszaki mentési szerállományának 
korszerősítésére az 5/2001. (BK. 2.) BM utasítás alapján, az Országos 
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság által kiírt pályázat keretében 1 db 
országúti gyorsbeavatkozó zártfelépítményes hordozójármő beszerzéséhez a 
2008. évben már megfizetett 9.000.000,- Ft önerı kiegészítésére az 
elszámoláskor megállapított további 681.136,- Ft önerıt biztosítja az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésébıl. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az összegnek az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésében való tervezésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 12. 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 



 
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 22-én 
– csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
18/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozat  
 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdálkodás 
biztonsága érdekében, 2009. február 15-tıl 300 millió Ft összegő 
folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el a számlavezetı,            
OTP Bank Nyrt-tıl (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3. szám).  
 
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel és 
járulékai visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és 
jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon, valamint a képviselı-testület soron következı ülésén adjon 
tájékoztatást a folyószámlahitel kondícióiról. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. február 12.  

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 


