Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

7/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló,
többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2007. (I. 26.)
Önkormányzati Rendelet további módosításáról szóló 7/2009. (III. 25.)
Önkormányzati Rendeletet m e g a l k o t j a.
Felkéri a jegyzıt, hogy az
gondoskodjon.

önkormányzati

rendelet kihirdetésérıl

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: 2009. március 25.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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8/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati
tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 11/2004.
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott 8/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendeletet
m e g a l k o t j a.
Felkéri a jegyzıt, hogy az
gondoskodjon.

önkormányzati

rendelet kihirdetésérıl

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 25.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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60/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló
11/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 8/2009. (III. 25.) Önkormányzati
Rendeletet alapján értékesítésre kerülı önkormányzati tulajdonú lakások
forgalmi értékének megállapítására pályázatot ír ki.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, és azok beérkezését
követıen elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 10. a pályázat kiírására
2009. május 21. az elıterjesztés elkészítésére

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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61/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és
elfogadja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Hajdúböszörményi-, Polgári Kistérségi Intézete (4220 Hajdúböszörmény,
II. Rákóczi Ferenc u. 22.) tájékoztatóját a Népegészségügyi Program
keretében szervezett szőrıvizsgálatokról, 2002-2008. között.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak a kistérségi tisztifıorvos részére
történı megküldésérıl gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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62/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervérıl szóló
elıterjesztést, azt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
többször módosított 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése értelmében
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott közfoglalkoztatási tervet 5 napon
belül küldje meg a Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális
Igazgatósága (4026 Debrecen, Hatvan u. 15.) részére.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 24.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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63/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Építı
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 2009. évi üzleti
tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót megismerte, s azt - figyelembe
véve a Felügyelı Bizottság javaslatát - tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kft. ügyvezetı
igazgatóját tájékoztassa.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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64/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
6. szám) 2009. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót
megismerte, s azt - figyelemmel a Felügyelı Bizottság javaslatára tudomásul veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Kft. ügyvezetı
igazgatóját tájékoztassa.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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65/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete által az Észak-Alföldi
Régió Ivóvízminıségének Javításáért Program II. ütemével kapcsolatban,
önkormányzati társulás alapítására hozott 4/2009. (I. 22.) számú Képviselıtestületi Határozat módosítására vonatkozó elıterjesztés határozati javaslata
az elfogadásához szükséges szavazattöbbséget nem kapta meg.

Felelıs: Határidı: -

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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66/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
jelenlegi ismeretek szerint 2009. évben indítva nem tervez olyan építési
beruházást, árubeszerzést, illetve szolgáltatás megrendelését, ami a
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény hatálya alá tartozik, és
ezzel a hivatkozott törvény 5. §-ában az önkormányzat számára kötelezıen
elıírt éves összesített közbeszerzési terv megalkotását indokolttá tenné.
A képviselı-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a
közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége elıre nem látható okból,
vagy egyéb változásból az év folyamán felmerülne, úgy a törvényi
elıírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési tervét a 2009. évre
vonatkozóan, az eljárás megindítása elıtt elkészíti.
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv szükség szerinti
elıterjesztésérıl gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: szükség szerint

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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67/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pénzügyi; Ügyrendi
és Igazgatási, valamint a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottságainak 2008. évi munkájáról szóló beszámolókat megismerte és
azokat elfogadja.

Felelıs: Határidı: -

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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68/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
tájékoztatót a 2009/2010. tanévben tanköteles tanulók létszámára
vonatkozólag, és a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 102. §. (2) bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat
által fenntartott oktatási intézményekben a 2009/2010. tanévben az elsı
évfolyamon indítható osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg:
-

-

Barcsa János Általános Iskola:
két elsı osztály
Bocskai István Általános Iskola:
egy elsı osztály
Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat:
két elsı osztály
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola:
egy elsı osztály

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık tájékoztatásáról
gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 25.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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69/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – a MOISB javaslatát
elfogadva – úgy határozott, hogy a képviselı-testület 2009. novemberi
ülésére készüljön elıterjesztés arról, hogy az 1-6. éves korosztály létszáma
hogyan alakul az önkormányzati oktatási intézmények körzeteiben.
Amennyiben realitása van a körzethatárok módosításának, úgy készüljön arra
vonatkozó elıterjesztés a képviselı-testület részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a fentiek alapján az elıterjesztés(ek)
készítésérıl gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. november 19. - elıterjesztés tanulói létszám alakulásáról,
2009. december 31. - körzethatárok módosítására elıterjesztés
készítés

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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70/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat közmővelıdési feladatellátásáról készült
beszámolót, és azt tudomásul veszi.

Felelıs: Határidı: -

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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71/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a
Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési
Terv 2009-2011-ig c. anyagot és azt elfogadja.
Az Intézkedési Terv felülvizsgálatára a 359/2007. (X. 25.) számú Képviselıtestületi Határozattal elfogadott Hajdúnánás Város Közmővelıdési
Koncepciója alapján évente kerüljön sor.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról
gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: folyamatos
2010. március 31. (2010. évi felülvizsgálatra)

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

72/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja
alapján jóváhagyja a Hajdúnánási Óvoda (Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.) Helyi
Óvodai Nevelési Programját, Szervezeti és Mőködési Szabályzatát,
Házirendjét és Intézményi Minıségirányítási Programját, azzal a feltétellel,
hogy a Commitment Pedagógiai Intézet (4028 Debrecen, Zákány u. 5. sz.)
tanácsadó cég által elkészített szakértıi véleményben megállapított
javaslatokat figyelembe véve kerüljön kiegészítésre a Helyi Óvodai Nevelési
Program, a Szervezeti és Mőködési Szabályzat.
Az intézményvezetı a szakértıi vélemény javaslatai alapján kiegészített
Helyi Óvodai Nevelési Programot, Szervezeti és Mőködési Szabályzatot
2009. április 30-ig köteles bemutatni a polgármesternek.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı
tájékoztatásáról gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 25.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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73/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – figyelemmel a
Móricz
Pál
Városi
Könyvtár
és
Helytörténeti
Győjtemény
állománygyarapításra vonatkozó kérelmére – támogatási igényt nyújt be az
Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok könyvtári és
közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.)
NKÖM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény állománygyarapítására.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény állománygyarapítására önerıként
200.000,-Ft összeget biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 03.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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74/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ technikai, mőszaki eszközállományának gyarapítására
vonatkozó lehetıséget megismerve támogatási igényt nyújt be a Magyar
Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátushoz a helyi
önkormányzatok
könyvtári
és
közmővelıdési
érdekeltségnövelı
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 8. § (1) bekezdése
alapján a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ technikai, mőszaki
eszközállományának gyarapítására.
A képviselı-testület ezen feladaton belül a szabadtéri színpad és a hozzá
tartozó színpadtechnikai és a fénytechnikai berendezések beszerzését kívánja
megvalósítani.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Kéky Lajos Városi
Mővelıdési Központ technikai, mőszaki eszközállományának gyarapítására
(a szabadtéri színpad és a hozzá tartozó színpadtechnikai és a fénytechnikai
berendezések beszerzésére) önerıként 2.000.000,-Ft, azaz: Kettımillió forint
összeget biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 25.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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75/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megerısítve a
23/2009. (I. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal kinyilvánított
szándékát, lehetıséget biztosít az iparőzési adóban hátralékos vállalkozóknak
a tartozás munkával való „megfizetésére”. A Polgármesteri Hivatal
szakfeladatain megtervezett feladatok és az intézmény-felújításra a
képviselı-testület által meghatározott munkálatok ellátása esetén az alábbi
eljárásrendben javasolja a megoldást:
• A munka, szolgáltatás kivitelezıjének pályázat (versenytárgyalás) útján
történı kiválasztása elıtt meg kell vizsgálni, hogy a jelentısebb (100 eFt
feletti) iparőzési adó hátralékos vállalkozók között van-e olyan, amelyik
az adott feladatot el tudja tevékenységi köre alapján látni.
• Az ilyen módon kiválasztott vállalkozás(oka)nak fel kell ajánlani a
pályázati eljáráson való részvételt, és egyben javasolni kell neki(k)
fizetési halasztási kérelem benyújtását az adóhátralékra vonatkozóan.
• Amennyiben a versenytárgyalást legjobb ajánlatával a hátralékos adózó
nyeri el, úgy vele a vállalkozási szerzıdés megkötésekor
engedményezésrıl szóló szerzıdést is kell kötni, melyben a vállalkozó
(jogosult) követelését (a vállalt munka, szolgáltatás ellenértékét)
átruházza, engedményezi az önkormányzati adóhatóságra.
• Az engedményezés terjedjen ki a vállalkozó más helyi adó nemekben
lévı hátralékaira is.
Felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a Polgármesteri Hivatalban az
adóhátralékok csökkentése fentiekben meghatározott eljárásrendjének
alkalmazásáról gondoskodjon.
Felelıs:

Dr. Éles András polgármester
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Határidı: folyamatos
kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

76/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás
város hatályos településrendezési tervének és a helyi építési
szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatót megismerte, és azt
tudomásul veszi.
Felelıs:
Határidı: 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete által az 51/2004.
(XI. 22.) Önkormányzati Rendelettel megalkotott Hajdúnánás város Helyi
Építési Szabályzata és Szabályozási Terve Településszerkezeti Tervének
módosítását megalapozó Településszerkezeti Tanulmányát jóváhagyó
80/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatát akként
módosítja, hogy a 10 számmal jelölt változtatást; „Új Gksz
(kereskedelmi- szolgáltató- gazdasági) terület kialakítása a Hajdúdorog
felıl bevezetı fıút két oldalán zártkertbıl illetve a déli szántóterületbıl
(15,22 ha)” nem kívánja a településrendezési terv módosításába beépíteni.
A képviselı-testület a településrendezési terv átdolgozásához szükséges
költségek fedezetét az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka
terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a fentiekben megfogalmazott döntés
átvezetésérıl a településrendezési terv módosítási munkarészeiben
intézkedjen.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 30.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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jegyzıkönyvébıl:

77/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete szükségesnek tartja a
80/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatával elfogadott
jelenleg hatályos településszerkezeti terv, valamint az 51/2004. (XI. 22.)
Önkormányzati Rendelettel megalkotott helyi építési szabályzat
(továbbiakban: HÉSZ) módosítására vonatkozó elképzeléseknek lakossági
fórum keretében való megismertetését Tedej településrész lakosaival a
Polgármesteri Hivatal fenti téma elıkészítésében közremőködı
szakembereinek részvételével.
Felkéri Szólláth Tibor önkormányzati képviselıt, a fenti településrész
képviselıjét, hogy a lakossági fórum megszervezésérıl – a Polgármesteri
Hivatal közremőködésével – gondoskodjon.

Felelıs: Szólláth Tibor önkormányzati képviselı
Határidı: 2009. április 30.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

78/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Csokonai u. 14. és Csokonai u. 16. szám alatti társasházak
lakástulajdonosainak kérelmét megismerve úgy határoz, hogy támogatja a
tömbökben lévı, összesen 17 önkormányzati tulajdonú lakás
győjtıkéményének átalakítását.
A képviselı-testület kinyilvánítja, hogy a fenti kötelezettségvállalását csak
akkor teljesíti, amennyiben a társasház lakói megteremtik a saját
lakástulajdonuk győjtıkéményének átalakításához szükséges fedezetet.
A képviselı-testület a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a 4080
Hajdúnánás, Csokonai u. 14. és Csokonai u. 16. szám alatti társasházakban
összesen 17 önkormányzati tulajdonú lakás győjtıkéményének átalakítását,
2.579.300,- Ft bruttó összegben az önkormányzat Önkormányzati
Értékesítési és Lebonyolítási Számláján elkülönített alapból biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a 4080
Hajdúnánás, Csokonai u. 14. és Csokonai u. 16. szám alatti társasházak
lakóközösségét és a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t (Hajdúnánás,
Kossuth u. 22.) értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
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19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

79/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 448/2008. (XII. 18.)
számú Képviselı-testületi Határozat alapján meghirdetett, a Hajdúnánás,
Fürdı u. 6. szám alatt, valamint a Hajdúnánás, Bocskai u. 18. szám alatt lévı
épületek elbontására érkezett ajánlatok elbírálásáról szóló elıterjesztést
megtárgyalta, azonban – az elhangzott kiegészítések figyelembevételével – a
határozati javaslat nem kapta meg az elfogadásához szükséges
szavazattöbbséget.

Határidı: Felelıs:
-

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

80/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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 8. §
(3) bekezdésében, valamint 10. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a
5385. hrsz-ú Hajdúnánás, Fürdı u. 7. szám alatti 1.7706 m2 területő ingatlan (volt
MHSZ bázis) bérbeadás útján való hasznosítását határozza el a következı feltételek
mellett:
• Az ingatlant sportcélra kell hasznosítani.
• Kiinduló bérleti díj 40.000,- Ft/hó + ÁFA.
• A bérlet idıtartama 2009. május 1-tıl 2010. április 30-ig tart, ennek letelte után
2014. április 30-ig elıbérletet biztosít a bérlınek.
• A bérlı a bérleti díj megfizetését a bérleti díjjal azonos összegben az ingatlanon
végzett felújítás, beruházás beszámításával is elfogadja. Az ingatlanon felújítás,
beruházás végzése akkor lehetséges, ha a tervet és a munkálatok ellenértékét a
Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elızetesen elfogadja.
• Amennyiben az ingatlanon végzendı felújítás, beruházás ellenértéke az egy éves
bérleti díjat meghaladja, a bérlı jogosult a 2-5. évi bérlet idıtartamára
bérbeszámítást kezdeményezni.
• A bérlı a sportcélú tevékenység megkezdéséig köteles elhárítani minden az
épületek, építmények állapotából adódó balesetveszélyt, és köteles ezt az
állapotot a hasznosítás teljes idıtartama alatt biztosítani.
• A bérlı köteles biztosítani, hogy a sportcélú tevékenység ne zavarja a
szomszédos ingatlanok használóit és különösen az úton közlekedıket ne
veszélyeztesse.
• Zajterheléssel járó hasznosítás kizáró tényezı.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelıen a pályázati
kiírás közzétételérıl gondoskodjon és felhatalmazza, hogy a nyertes pályázóval a
bérleti szerzıdést kösse meg.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 30.
kmft.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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jegyzıkönyvébıl:

81/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 314/2008. (IX. 11.)
számú Képviselı-testületi Határozatával módosított 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: 2009. március 31.
A pályázat beadási határideje: 2009. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 20.
A szerzıdés megkötését követı 4 éven belül a pályázó lakóingatlan
megépítésére köteles, melyet a pályázó használatbavételi engedély
benyújtásával köteles igazolni.

Felkéri a polgármestert a pályázat fentiek szerinti ismételt meghirdetésére,
illetıleg az elbírálásra vonatkozó javaslat elıterjesztésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31. - a meghirdetésre
2009. május 31. - az elıterjesztés készítésére

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

82/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 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 5/B. § (1) bekezdése
alapján az önkormányzat tulajdonában lévı, hajdúnánási 4276/5. hrsz-ú
földrészletbıl kialakított önálló hrsz-ú, 916 m² területő, „kivett, beépítetlen
terület” mővelési ágú ingatlant, városi érdekekre való tekintettel, ki kívánja
venni a forgalomképtelen vagyoni körbıl, és át kívánja minısíteni
forgalomképessé.
Felkéri a polgármestert, hogy az átminısítéshez szükséges elıkészületekrıl
gondoskodjon, ezt követıen a rendelet-módosítás elıterjesztésérıl
gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. május 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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jegyzıkönyvébıl:

83/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a RENOVÉP-98 Kft.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 3. fszt. 8. szám) kérelmét megismerve úgy
határozott, hogy a 3501 jelő országos közút 22+774 km szelvényénél
kialakítandó csomópont megépítésével kapcsolatosan - az ott mőködı
vállalkozásnak, illetve a leendı vállalkozásnak a mőködési engedélyük
kiadhatósága érdekében - induljanak idıbeli haladékot megcélzó tárgyalások
a szükséges hatóságokkal.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges feladatok
végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: folyamatos vagy azonnal

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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84/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a BOCZ-N
Forgácsoló és Kereskedelmi Kft. (4080 Hajdúnánás, Petıfi Sándor u. 20.
szám) kérelméhez készült elıterjesztést megismerve 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 5/B. § (1) bekezdése alapján kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı, hajdúnánási 4758/2.
hrsz-ú ingatlanból kialakított önálló hrsz-ú, 43 m² területő, „kivett,
beépítetlen terület” mővelési ágú ingatlant ki kívánja venni a
forgalomképtelen vagyoni körbıl, és át kívánja minısíteni forgalomképessé.
Felkéri a polgármestert, hogy az átminısítéshez szükséges elıkészületekrıl
gondoskodjon, ezt követıen a rendeletmódosításhoz nyújtson be
elıterjesztést a képviselı-testületnek, és a határozatban foglaltakról a BOCZN Forgácsoló és Kereskedelmi Kft-t (4080 Hajdúnánás, Petıfi Sándor u. 20.
szám) értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31. - a kiértesítésre
2009. május 31. - az elıterjesztés elkészítésére

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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85/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mónus Tamás és
Domán Andrea Hajdúnánás, Ady Endre krt. 25. III/12. szám alatti lakosok
Hajdúnánás, Csiha Gyızı u. 43. szám alatti, önkormányzati tulajdonú,
496/62. hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelméhez készült
elıterjesztést megismerve úgy határoz, hogy az ingatlant átszelı NF-12 nyílt
kialakítású árok leválasztása esetén a Hajdúnánás város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló 51/2004. (XI. 22.)
Önkormányzati Rendelet módosítására megalkotott 1/2009. (I. 26.)
Önkormányzati Rendelet alapján a telekalakítás után visszamaradó telekrész
az építésügyi elıírásoknak (méret, terület) már nem felelne meg.
A képviselı-testület a fenti indok alapján a Hajdúnánás, Csiha Gyızı u. 43.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 496/62. hrsz-ú, 986 m2-es, „beépítetlen
terület” mővelési ágú, forgalomképes ingatlant építési telekként nem
értékesíti.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl Mónus Tamás
és Domán Andrea Hajdúnánás, Ady Endre krt. 25. III/12. szám alatti
lakosokat értesítse.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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86/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Bocskai
Horgász Egyesület (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 5. sz) kérelmét az
önkormányzati tulajdonú, 5401/64. hrsz-ú, 1.0988 m2 nagyságú, halastó
mővelési ágú ingatlan megvásárlási szándékáról.
A képviselı-testület a kérelmet nem támogatja, mivel a kérelmezett ingatlan
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 alapján, mint „a vizek és a vízi közmőnek nem
minısülı közcélú vízi létesítmények”, a forgalomképtelen vagyontárgyak
közé tartozik, és a hivatkozott rendelet 5/B. §-a alapján az ingatlan
forgalomképesség szerinti átminısítése nem lehetséges.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az egyesület
elnökét tájékoztassa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 15.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı
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19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

87/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hermann Ottó
Horgászegyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. sz.) számára területarányos
rezsiköltség térítése mellett a hajdúnánási 3469. hrsz-ú, Hajdúnánás, Dorogi
u. 5. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan egy 12 m2 területő
helyiségének használatát biztosítja 2009. április 1-jétıl 2014. március 31-ig.
A területarányos rezsiköltséget 2009-ben 38 eFt/év + ÁFA összegben
állapítja meg, melyet évente az infláció mértékével emelni kell.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az egyesület
elnökét tájékoztassa, valamint felhatalmazza a szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 30.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

88/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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 8. § (5) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint Urbán János Hajdúnánás, Rákóczi u. 22. szám alatti
lakosnak 2009. április 1-tıl 2010. március 31-ig bérbe adja az önkormányzat
tulajdonát képezı 5399. hrsz-ú, 10.3141 m2 területő, gyep, mocsár, árok
mővelési ágú ingatlant, a 80/2007. (III. 22.) számú Képviselı-testületi
Határozattal bérbe adott városi csordalegelı területének kiegészítésére.
Az ingatlan éves bérleti díja 11.292,- Ft/ha/év + ÁFA.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Urbán János
Hajdúnánás, Rákóczi u. 22. szám alatti lakost értesítse, illetve felhatalmazza
a bérleti szerzıdés megkötésére.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 15.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

89/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a
Tevékeny Gondozási Szolgálat (4080 Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 14. szám)
kérelmét, melyben házi segítségnyújtás ellátására ingatlan biztosítását kérik
- tekintettel arra, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre az önkormányzat
tulajdonában lévı, a megjelölt célra alkalmas, kihasználatlan ingatlan - azt
nem támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a Tevékeny
Gondozási Szolgálatot (4080 Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 14.) értesítse.

Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

90/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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 8. §
(3) bekezdésében, illetıleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak
alapján az önkormányzat tulajdonát képezı, Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti,
14 m2 alapterülető, 10. számú garázst pályázati eljárás keretében történı bérbeadás
útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában érvényes az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselıtestületi Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 320,- Ft/ m2/hó + ÁFA összeg.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint az
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési
idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak 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 Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 06. – a pályázat kiírására
2009. április 30. – a szerzıdés megkötésére

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

91/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 413/2008. (XI. 20.) számú
Képviselı-testületi Határozattal módosított 346/2008. (X. 16.) számú Képviselıtestületi Határozat, valamint 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 8. § (3) bekezdésében, illetıleg az
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát
képezı, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2 alapterülető, 14. számú
garázst pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani
5 éves határozott idıtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselı-testületi
Határozatban a gépjármőtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/ m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint az
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési
idıpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak 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 Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés
megkötésére.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. április 06. – a pályázat kiírására
2009. április 30. – a szerzıdés megkötésére

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

92/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló,
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) c) pontja alapján a
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégiumban a 2009/2010. tanévben induló osztályok számát és
összetételét az alábbiak szerint határozza meg:
- két osztály - négy évfolyamos nyelvi emelt szintő (angol, német nyelvi)
gimnáziumi képzés;
- három osztály - négy évfolyamos szakközépiskolai osztály (gépész,
közgazdasági, informatika és humán szakmacsoporttal).
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetıt a testület döntésérıl
tájékoztassa.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 27.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

93/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
1.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Dr. Illés
Árpád (Pubertásig Gyógyító Kft. - 4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 34. képviselıje és a tevékenység ellátásáért felelıs) vállalkozó szakorvos
nyilatkozatát, mely szerint tevékenységét 2009. március 31-i hatállyal
megszünteti, nem fogadja el.
A képviselı-testület hozzájárul a vállalkozási szerzıdésnek a hat hónapos
felmondási idı elıtt, közös megegyezéssel, a vállalkozó szakorvos írásbeli
nyilatkozata alapján, 2009. május 31-i hatállyal történı felbontásához.
Felkéri a polgármestert, hogy a nıgyógyászati szakrendelés mőködtetésére
vonatkozó vállalkozási szerzıdést közös megegyezéssel, a fenti idıponttal, a
vállalkozó szakorvosnak a 2009. május 31-i idıpontra vonatkozó nyilatkozata
függvényében szüntesse meg.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 27.

2.)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve Dr. Illés
Árpád (Pubertásig Gyógyító Kft. - 4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 34. képviselıje és a tevékenység ellátásáért felelıs) vállalkozó szakorvos
nyilatkozatát, mely szerint a nıgyógyászati szakrendelését meg kívánja
szüntetni, kinyilvánítja, hogy a szakrendelést 2009. június 1-tıl heti 30 órában
a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézettel, mint egészségügyi
alap- és szakellátásokat biztosító intézménnyel kívánja mőködtetni.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Városi Szakorvosi
Rendelıintézet és Ápolási Intézet vezetıjét értesítse.
Felelıs:
Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. március 31.

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

94/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Debreceni
Munkaügyi Bíróság 1.M.946/2006/42. számú ítélete és 1.M.946/2006/44.
számú kiegészítı ítélete alapján készült elıterjesztést megtárgyalta, azonban
az az elfogadásához szükséges szavazattöbbséget nem kapta meg.

Felelıs: Határidı: -

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

95/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Környezet és
Energia Operatív Program keretében, a molibdén-szennyezett területek
kármentesítésére, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévı,
0979/46. hrsz-ú, 4 ha 2174 m² területő, „kivett, szennyvíztisztító telep”
mővelési ágú, valamint a 0982. hrsz-ú, 46 ha 1716 m² területő, „gyep, nádas,
kivett: oxidációs tó, saját használatú út, árok” mővelési ágú földrészletekre
vonatkozóan a KEOP-7.2.4.0 konstrukcióra pályázat benyújtását határozza
el, 2009. május 15-i határnappal.
A képviselı-testület a pályázat elsı fordulójára szükséges pályázati
dokumentáció kidolgozásával, és az elsı fordulóhoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárások, beszerzések lebonyolításával a GRESS-ING
Területfejlesztési Mérnökiroda Kft. Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Vajkay
u. 1.) kéri fel az alábbi feltételek mellett:
• Pályázati dokumentáció elkészítése (sikerdíj): 5.000.000,- Ft + ÁFA,
azaz: ötmillió forint + ÁFA.
• A közbeszerzési eljárások, beszerzések lebonyolítása: 2.500.000,- Ft +
ÁFA, azaz: kettımillió ötszázezer forint + ÁFA.
A képviselı-testület kiköti, hogy a fenti díjak, csak a sikeres, nyertes elsı
fordulós pályázatot követıen merülnek fel.
Felhatalmazza a polgármestert a GRESS-ING Kft-vel (1055 Budapest,
Vajkay u. 1.) történı megbízási szerzıdés aláírására és felkéri, hogy a
pályázat határidıre történı benyújtásáról gondoskodjon.
Felelıs: Dr. Éles András polgármester
Határidı: 2009. május 15.

kmft.
Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március
19-én – csütörtökön – de. 08,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült
jegyzıkönyvébıl:

94/2009. (III. 19.) számú Képviselı-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Debreceni
Munkaügyi Bíróság 1.M.946/2006/42. számú ítélete és 1.M.946/2006/44.
számú kiegészítı ítélete alapján készült elıterjesztést – mely Jeneiné Gaál
Mária által a Bocskai István Általános Iskola ellen elbocsátás fegyelmi
büntetés hatálytalanítása iránt indított perére vonatkozik – megtárgyalta,
azonban az az elfogadásához szükséges szavazattöbbséget nem kapta meg.

Felelıs: Határidı: -

kmft.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási terve

1. Bevezetı
Napjaink egyik legégetıbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentıs részben a
gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó munkaerı-piaci viszonyoknak lehet a
következménye. Az iskolázatlan, szakképzetlen munkavállalók, a gazdaság által már nem keresett
képzettséggel rendelkezık egyre inkább kiszorulnak a munkaerıpiacról, s válnak a segélyezési
rendszer alanyaivá.
Az utóbbi évek tendenciái, hogy egyre nı azon fiatalok száma, akik egyáltalán nem találnak állást,
így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni, így elhelyezkedési lehetıségük szőkül.
A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység
átörökítését idézheti elı.
Ahhoz, hogy ez a helyzet változzon, a segélyezés passzív eszközeirıl az aktív eszközökre, azaz a
közfoglalkoztatásban való részvételre, és lehetıség szerint a képzésekre kell a hangsúlyt helyezni.
Ehhez azonban a szociális ellátórendszernek is változnia kell, úgy, hogy a szociális biztonsághoz
való jog garantálása mellett az aktivitás megırzését és az öngondoskodás elvének erısítését kell
elıtérbe helyezni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt.)
2000. évi módosítása már tartalmazta az önkormányzatok feladataként a foglalkoztatás
megszervezését, azonban hatékonysága nem hozta a kívánt elvárást (a költségvetés határokat
szabott a foglalkoztatásnak).
Az múlt év végén elfogadott „Út a munkához” program célja, hogy a munkára képes, tartósan
munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, közelebb kerülve ezzel a munka világához, az esetleges végleges
megoldáshoz, s hogy ne segélybıl, hanem munkajövedelembıl éljenek, növelve ezzel
önbecsülésüket.
Alapelvként kell figyelembe venni:
•
aki képes dolgozni, az munkával járuljon hozzá a közteherviseléshez,
•
együttesen érvényesüljön a társadalmi szolidaritás és az egyéni felelısség,
•
a minimum szintő ellátást azonban továbbra is biztosítani szükséges az arra
rászorulóknak.
Fenti program megvalósulásának elısegítése érdekében szükségessé vált – többek között - az Szt.
és annak végrehajtási rendeleteinek módosításai is.
A jogszabályi változások célja:
•
a segélyezés munka ellen ösztönzı hatásának mérséklése,
•
a segélyezettek munkaerıpiaci pozíciójának javítása,
•
a foglalkoztatás növelése.
A változások a települési önkormányzatok és a munkaügyi kirendeltségek szorosabb
együttmőködését kívánják, - melynek keretében együttmőködési megállapodást kötöttünk az
Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltségével.
Az Szt. 37/A. § (1) bekezdése elıírja az önkormányzatoknak, hogy a közfoglalkoztatás hatékony
megvalósítása céljából – a Munkaügyi Központ által szolgáltatott összefoglaló adatok,
információk és elırejelzések alapján – közfoglalkoztatási tervet készítsenek. A terv egy éves
idıtartamra szól, amelyben az önkormányzatok ütemezik, meghatározzák azokat a
munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, az
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egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a rendelkezésre állási támogatásra jogosult
személyek képzettség szerinti várható összetételét, és a megvalósításához szükséges költségeket.
2. A közfoglalkoztatás formái:
Közfoglalkoztatás keretében a közfeladatok ellátása közcélú munka, közhasznú munka és közmunka
formájában végezhetı.
A közfoglalkoztatási terv készítéséhez szükséges a fogalmak pontos meghatározása:
2.1. Közcélú munka
A közcélú munka alatt olyan közmunkának vagy közhasznú munkának nem minısülı állami vagy
helyi önkormányzati feladat ellátását kell érteni, amelynek teljesítésérıl az Szt. 36. § (2) bekezdése
értelmében a helyi önkormányzat gondoskodik. A közcélú munka megszervezését a települési
önkormányzat társulás vagy más szervezet útján is végezheti.
2009. január 1-tıl közcélú munkavégzésre határozott idejő munkaviszonyt kell létesíteni, legalább
évi 90 munkanap munkavégzési idıtartammal, és legalább hatórás napi munkaidıvel.
Közcélú munka keretében az Szt. 36. § (3) bekezdése értelmében az alább felsorolt személyek
foglalkoztathatók:
•
az az álláskeresıként nyilvántartott aktív korúak ellátására jogosult személy, aki
elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat,
vagy
•
az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, aki kéri álláskeresıként
történı nyilvántartásba vételét, és elhelyezkedése érdekében teljesíti az
álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy
•
az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki a kérelem benyújtását
megelızı két éven belül legalább egy évig a munkaügyi központtal
együttmőködött, vagy
•
az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, akinek esetében az ápolási díj,
gyes, gyet, a különbözı nyugdíj és nyugdíjszerő ellátásának folyósítása
megszőnt, és a kérelem benyújtását megelızıen a munkaügyi központ
kirendeltségével legalább három hónapig együttmőködött, vagy
•
az a személy, aki a folyamatban lévı közcélú foglalkoztatás ideje alatt
álláskeresési ellátásra szerzett jogosultságot, a közcélú munkavégzésre kötött
határozott idejő munkaszerzıdés befejezı napjáig foglalkoztatható.
Közmunka:
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium régiónként a regionális fejlesztési tanács helyi, térségi vagy
országos célok megvalósításának elısegítésére 3-8 hónapos határozott idıtartamú
közmunkaprogram megvalósítására ír ki pályázatot, melynek célja állami, vagy önkormányzati
feladat ellátása. Ennek keretében kizárólag álláskeresıket, elsısorban aktív korúak ellátására
jogosult személyeket lehet alkalmazni.
Közmunkavégzés-támogatásban részesülhetnek a központi költségvetési szervek, kisebbségi
önkormányzatok és azok költségvetési szervei, a regionális, továbbá a megyei területfejlesztési
tanácsok, valamint a települési önkormányzatok, azok jogi személyiséggel rendelkezı társulásai, az
állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott gazdálkodó szervezetek
és a közhasznú társaságok.
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Közhasznú munka
A lakosságot vagy a települést érintı közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a
lakosságot, illetıleg a települést érintı feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása.
A közhasznú társaságok, illetve nonprofit gazdasági társaságok abban az esetben részesülhetnek
közhasznú munkavégzés-támogatásban, ha a kirendeltség, illetve kirendeltség és szolgáltató
központ által közvetített álláskeresı foglalkoztatásra nem üzletszerő gazdasági tevékenység
keretében kerül sor.
3. Helyzetelemzés
Sajnos városunkban is megfigyelhetı az a tendencia, hogy a lakosságszám fokozatosan csökken.
Míg Hajdúnánás város lakónépessége az 1990-es évek elején 19.000 fölött volt, addig 2008. január
1-én 18.227 fı a lakosok száma. (2009. évi adatok még nem állnak rendelkezésre.)
Az életkori adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a 2008. évi adatok alapján az aktív korúak
létszáma: 11.510 fı, 0-17 éves korig: 3.618 fı, 62-tıl pedig 3099 fı él a városban.
A város gazdaságát meghatározza a mezıvárosi jelleg. Kialakult egy ipari bázis, erısödött az
építıipar, kialakult egy vállalkozói kör. Sajnos, az utóbbi idık negatív változásai a helyi
állapotokra is kihatással vannak. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal adatai alapján Hajdú-Bihar
megyében az elızı havi adatokhoz képest 6.5 %-kal nıtt a nyilvántartott álláskeresık létszáma.
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége (a továbbiakban:
Kirendeltség) a terv elkészítéséhez szolgáltatott adatai az I. számú melléklet 11 táblázatában
tartalmazza az álláskeresési ellátást kimerítık, vagy a már tartósan álláskeresık, és várhatóan aktív
korúak ellátására jogosult, a 2008. évben álláskeresıként nyilvántartott rendszeres szociális
segélyben részesülı személyek létszámát, kor és iskolai végzettség, szakképzettség szerinti
összetételét.
Az adatokat elemezve megállapítható, hogy a tartósan, - több mint egy éve - nyilvántartott
munkanélküliek száma 111 fı. İk azok, akik munkanélküli ellátásukat kimerítették, rendszeres
szociális segélyre azonban nem jogosultak. Közülük a legnagyobb igény az „Egyszerő szolgáltató
jellegő foglalkoztatás” iránt jelentkezik (42 fı), bár a szakmunkások száma 50, s a csak 8 általános
iskolai végzettséggel rendelkezık száma pedig 24 fı (I/1. számú melléklet). Ennek oka lehet,
hogy a városban nincs szakképzett ipari munkaerıre igény. Nagy szerepet tölt be a
mezıgazdasági munka, melyhez az alacsony iskolai végzettség is elegendı, illetve – mivel más
lehetısége nincs az embereknek – szakképesítésüktıl függetlenül is elvállalnák az egyszerő
szolgáltató foglalkoztatásra irányuló munkakört is.
Az I/3. számú táblázat tanúsága szerint a 2008. december 31-én rendszeres szociális
segélyezettként nyilvántartottak száma 402 fı volt. Adataink szerint ez a szám magasabb, mivel az
áthúzódó ügyintézés miatt nem mind jelentkezett még a kirendeltség 2008. december 31-i
nyilvántartásában, a munkaviszony létesítése miatt megállapított továbbfolyósítás, továbbá az
egészségkárosodott rendszeres szociális segélyezettek a kirendeltségnél nincsenek nyilvántartásba
véve. A 2009. január 1-tıl bevezetésre kerülı nyilvántartási rendszer reméljük, megoldja a
helyzetet, egységesítve az adatokat.
A táblázat mutatja a segélyezettek iskolai végzettségét, nem és korcsoportonként.
Legveszélyeztetettebb a 35-54 éves, általános iskolai végzettségő, szakképzetlen korosztály.
Korosztálytól függetlenül 50-50 %-ban oszlik meg az általános iskolai végzettségő férfiak-nık
aránya.
Hasonlóan magas létszámot képviselnek szakmunkásképzıvel rendelkezık is, a nemek
megoszlása itt másként oszlik meg, a férfiak aránya magasabb, 63 %.
Kiemelkedı még a 35 év alatti, gimnáziumi végzettségő nık száma is, mely az összes segélyezett
mintegy 6,5 %-át teszik ki.
Az I/4. számú táblázat szerint a 2008. évben belépık közül a kirendeltségtıl ellátásban 810 fı
részesül, 429 fı pedig az, aki 2008-ban az ellátását kimerítette.
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A 810 fıbıl 484 a férfiak és 326 a nık aránya. A nık és a férfiak esetében is a legnagyobb létszámot
a szakmunkásképzıvel rendelkezık teszik ki, de magas a középiskolai végzettséggel rendelkezık
száma is.
Az ellátásukat kimerítı ügyfelek foglalkozás szerinti igényét az I/5. számú táblázat mutatja,
nemzetgazdasági áganként, mely hasonlóan az I/2. számú táblázathoz, az „egyszerő szolgáltatási
jellegő foglalkozások” –at részesítik elınyben, de magas a kereskedelmi, vendéglátóipari
foglalkozások, építıipari foglalkozások iránti igény is.
Az I/6. számú táblázat és mellékletei gyakorlatilag azt mutatják, hogy akiknek 2008-ben a
kirendeltség ellátást állapított meg, - a még ki nem merített napokra milyen összetételt képviselnek
nem, iskolai végzettség és korcsoport alapján.
A Kirendeltség mellékletben szereplı adatai szerint 2009. évben hivatalunknál rendelkezésre állási
támogatás vagy rendszeres szociális segély ügyében (megállapítás vagy felülvizsgálat ügyében)
1291 személy jelenhet meg, illetve lenne foglalkoztatható. Természetesen, – mivel több feltétel is
szükséges - közülük nem mindenki válik jogosulttá a támogatásra.
A Kirendeltségnél történı regisztráció elınye, hogy az abban szereplı, a Kirendeltséggel
együttmőködı személy képessége és képzettsége szerint kiközvetíthetı, amennyiben a
kirendeltségre munkaerıigényt nyújtanak be. Másik elınye, hogy ha valamelyik célcsoportba
besorolható a regisztrált munkanélküli (pl. alacsony iskolai végzettség, nem keresett, elavult
szakmával rendelkezı stb) képzésre irányítható.
A munkanélküliség, a munkanélkülivé válás tükrözıdik a szociális területen, a szociális ellátások
iránti igény emelkedésén is.
Átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2008. évben 1807 esetben került
megállapításra, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 771 család 1432 gyermeke vált
jogosulttá, lakásfenntartási támogatást pedig 1236 család kapott.
2008. évben átlagosan 535 fı volt az aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülık
száma (II/1. melléklet). Önkormányzatunk kiemelt fontosságúnak tartotta s segélyezésen
túlmenıen biztosított szolgáltatást is. Az Szt., és az annak alapján megalkotott helyi
önkormányzati rendelet (a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 34/2004. (VII. 05.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 1/2007. (I. 26.)
Önkormányzati rendelet) a nem foglalkoztatott aktív korú személyeknek elıírta, hogy együtt kell
mőködniük a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal (továbbiakban: Családsegítı).
A Családsegítı a rendszeres szociális segélyben részesülı személyek számára, beilleszkedésének
elısegítése érdekében
•
egyéni képességeket fejlesztı,
•
életmódot formáló,
•
egyéni életvezetési, mentálhigiénés,
•
rehabilitációs,
•
reintegrációs,
•
álláskeresésre irányuló, munkára és pályára állítási, továbbtanulási
csoportfoglalkozásokat és tanácsadást szervezett.
A Családsegítı 2009. január hónapban értékelte a rendszeres szociális segélyezettek érdekében
végzett munkát.
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2006. II. félévétıl 2008. december 31-ig 790 fı munkanélkülit regisztráltak. A 2008. évben
nyilvántartásukban lévı személyek közül közhasznú, közcélú munkavégzés miatt 77, tanfolyamon
való részvétel miatt 8, munkába állás miatt 64, egyéb ok miatt (nyugdíjazás, szülés, haláleset stb)
pedig 88 fı került ki, szőnt meg együttmőködésük.
Tapasztalatuk szerint az elhelyezkedést nehezíti az érintett rétegek esetében az alacsony iskolai
végzettség, esetenként a biztos családi háttér hiánya, a szociális segélyezettségre berendezkedı
életmód is. Mind amellett, hogy napjainkban munkahelyek szőnnek meg, dolgozókat bocsátanak
el, a munkanélküliséghez gyakran csatlakoznak még egyéb, diszfunkcionális jelenségek, melyek
szintén akadályozzák a munkaerıpiacra való belépést.
Jellemzı a közhasznú, közcélú munkába állás, kevés a tényleges, hosszú távú munkavégzés
lehetısége. Ez nem jelent végleges megoldást, a segélyezett körforgást végez a rövid
munkafázisok, és az újbóli segélyezettség állapota között.
A segélyezettek gyakran dolgoznak alkalmi munkavállalói könyvvel, kisebb hányaduk inkább
feketén vállal munkát. Az így szerzett jövedelembıl és a segély összegébıl a legszükségesebb
kiadásaikat fedezik. A gyermeknek ilyen körülmények között kevésbé van lehetısége arra, hogy
megtapasztalja milyen a rendszeres munkaviszony, a rendszeres jövedelem, hogyan kell azt
beosztani, hogyan lehet stabil egzisztenciát kiépíteni.
4. Közfoglalkoztatás jellemzıi Hajdúnánáson
A Városi Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett eddig is a közfoglalkoztatás megszervezésére.
Lehetıségeihez mérten, s pályázatok útján 2001. január 1-tıl 2007. december 31-ig a
közfoglalkoztatás az alábbiak szerint alakult:
•
•
•
•

Közhasznú foglalkoztatásban részt vevık száma:
Közmunkán részt vettek száma:
Közcélú foglalkoztatásban részt vettek száma:
Több foglalkoztatási formában részt vettek száma:

552 fı
31 fı
499 fı
190 fı

2008. évben közfoglalkoztatásban összesen 64 fı vett részt, ebbıl 14 fı közcélú, 5 fı közhasznú,
45 fı pedig közmunkában foglalkoztatott.
A közcélú foglalkoztatás idıtartama legkevesebb 1 hónap volt, de az egybefüggıen végzett
foglalkoztatás a 12 hónapot nem haladta meg.
5. Változások 2009-tıl
2009. évtıl az aktív korú munkanélküli személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres
szociális segély már csak egyik formája lesz az önkormányzati ellátásoknak.
Mindez kifejezıdik a törvény alcímében is: „Aktív korúak ellátása”, amelynek szabályai sokkal
jobban figyelembe veszik az egyéni élethelyzeteket, képességeket, a munkára való ösztönzést.
Az ellátásra jogosultak közül
•
-

Munkavégzésbe bevonhatók:

közfoglalkoztatásban vesznek részt, és különbözı típusú munkaerı-piaci, valamint
szociális szolgáltatások járnak részükre,
pénzbeli ellátásként pedig rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban: RÁT) illeti meg
ıket, ha közfoglalkoztatásban nekik fel nem róható okból nem tudnak részt venni.
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A RÁT összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2009-ben 28.500 Ft). A
közfoglalkoztatásban résztvevık a munkavégzés idıtartamára munkabért kapnak, amelynek
összege – teljes munkaidı esetén – nem lehet kevesebb a minimálbérnél (2009-ben 71.500 Ft) ,
illetve a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylı munkakört
ellátók esetében 87.000 Ft-nál, július 1-tıl pedig 87.500 forintnál.
•
-

Képzésbe bevonhatók:

a szociális ellátás folyósításának feltétele, hogy aki a 35. életévét nem töltötte be, és
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, olyan képzésben köteles részt venni,
amely az általános iskolai végzettség megszerzésére, vagy a szakképzés megkezdéséhez
szükséges kompetenciák megszerzésére irányul. A képzés idıtartamára, ha keresetpótló
juttatást nem kapnak, RÁT illeti meg ıket.

Adataink szerint a munkanélküliek között a 35 évnél fiatalabbak közül a 8 általános iskolát 2 fı
nem végezte el, csak 8 általánossal pedig fı 185 fı rendelkezik. Képzésük, szakképzésük a
Kirendeltség által bonyolódik.
•

Munkavégzésre nem kötelesek:

az egészségkárosodott személy,
az, aki az 55. életévét betöltötte vagy
14 éven aluli gyermeket nevel, - feltéve, hogy a családban élı gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül ellátásban (gyes., gyet., gyed.), és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.
E három csoportba tartozó személyek rendszeres szociális segélyre jogosultak, számukra a
közfoglalkoztatásban való részvétel nem elıírás, ugyanakkor a segélyre jogosult személy is
vállalhatja az önkormányzattal kötött megállapodásban, hogy részt vesz a
közfoglalkoztatásban (ebben az esetben a RÁT szabályait kell rájuk is alkalmazni).
A rendszeres szociális segély összegének számítási módjában nincs változás, továbbra is csak
egy fınek jár egy családban, és összege a család jövedelmének és létszámának figyelembe
vételével kerül megállapításra a fogyasztási egységhez viszonyítva. A segély havi legmagasabb
összege nem haladhatja meg a nettó minimálbér összegét (2009-ben 57.815 forint).
-

6. 2009. évi tervezett foglalkoztatás

2008. december 31-én a rendszeres szociális segélyben részesülık száma az Önkormányzat nyilvántartása
szerint összesen: 520 fı volt. Ez a szám tartalmazza azokat is, akik 1-6 hónapja már elhelyezkedtek, de a
segélyt még folyósítani kell számukra (47 fı).
Szintén 47 fı az 55 éven felüliek száma, akiknek a foglalkoztatása nem elıírás, 23 fı pedig az
egészségkárosodottak száma. Foglalkoztatható tehát: 403 fı, - mely szám 4 fı támogatott
álláskeresıt is tartalmaz.
A közfoglalkoztatás tervezéséhez - mint azt a bevezetı tartalmazza – szükséges a Munkaügyi
Központ adatszolgáltatásán túl az aktív korúak ellátásában részesülık kor, végzettség szerinti
összetétele is melyet a II/2. számú melléklet tartalmaz ( a 2009. február 28-i adatok alapján).
A Kirendeltség I. számú mellékletben szereplı adatai és az Önkormányzat fentiekben közölt és a
II. számú mellékletben foglalt adatai szerint tehát 2009. évben 1291 fı lesz az a réteg, akik közül
kikerülnek a RÁT-ban részesülık, azok, akiknek foglalkoztatásáról az önkormányzatnak
gondoskodnia kell. 102 azoknak a száma, akik az 55. életévüket betöltötték, és rendszeres
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szociális segélyben részesülhetnek – amennyiben a további feltételeknek megfelelnek. Ezek azok
az emberek, akik számításunk szerint vagy felülvizsgálat, vagy új igénylés (RÁT vagy rendszeres
szociális segély) érdekében megjelennek a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján.
A munkanélküliek számának növekedése egyértelmően elıre jelezhetı, mely egyrészt a gazdasági
változások, másrészt pedig a jogszabályi változások következménye. Míg 2008-ig családonként 1
fı részesülhetett rendszeres szociális segélyben (amely szabály 2009-ben sem változott), addig a
RÁT-ra jogosultak száma nincs korlátozva a családokban, minden nagykorú, munkanélküli
személy kaphatja.
Két nagy feladatnak való megfelelésre kell az Önkormányzatnak tehát felkészülnie:
1. Az ellátást igénylı közel 1300 ügyfél jogosultságát/jogosulatlanságát kell vizsgálni.
2. Becsült adatok alapján a kérelmezık legalább 50 %-a munkavégzésbe bevonható,
részükre a közcélú munka megszervezése, bonyolítása, figyelemmel kísérése, felügyelete,
mely azonban a jelenlegi létszámmal gördülékenyen nem képzelhetı el.
Az ellátást igénylık elıször a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján jelennek meg, a
felülvizsgálatot, a jogosultság megállapítását itt végzik.
A közfoglalkoztatás megszervezését az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és
Szervezési Iroda Gondnoksági Csoportja közremőködésével biztosítja.
A 2009. évi közfeladatok tervezését megelızte egy felmérés, melyet a helyi önkormányzati
intézmények körében végeztünk arra vonatkozóan, hogy milyen közfeladatokat tudnának
részben, vagy egészben közcélú foglalkoztatás keretében ellátni.
A felmérésre az igények visszaérkeztek, megjelölve az intézményeknél ellátandó feladatokat,
munkaköröket, foglalkoztatás idıtartamát.
Ezen munkálatok folyamatos és zökkenımentes elvégzéséhez szükséges és elengedhetetlen, hogy
a közfoglalkoztatás adta lehetıségeket maximálisan használjuk ki. A közcélú munkában
elvégzendı tevékenységek javarészt fizikai jellegőek, így alkalmasak arra, hogy bevonjuk
alacsonyabb iskolai végzettségőeket, de a szakképesítéssel, magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezıknek is kínálunk feladatokat.
2009. évben átlagosan 180 fı közcélú foglalkoztatását tervezzük.
Az éves terv elkészítésénél figyelembe vettük az elvégzendı feladatok mennyiségét, milyenségét,
az elmúlt években végzett munkák, betöltött munkakörök tapasztalatait.
Mindezek alapján készült a III. számú melléklet, mely tartalmazza a közfoglalkoztatás keretében
elvégzendı munkafeladatok, tevékenységek és ahhoz szükséges létszám ütemezését.
7. A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló források:
A közfoglalkoztatás finanszírozása 2009. évtıl megváltozik. Az önkormányzatok a foglalkoztatás
ténylegesen felmerült személyi kiadásainak 95 %-át, illetve a kedvezményesen megállapított 50 %os közteher szintén 95 %-át igényelhetik – felsı korlát nélkül – a központi költségvetéstıl.
A dologi költségek fedezetét az önkormányzatnak, illetve foglalkoztatónak kell viselnie.
A közcélú foglalkoztatás mellett 10 fı közhasznú foglalkoztatását terveztük a 2009. évi
költségvetésben.
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8. Várható eredmények:
Az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény
életbelépésével, annak alkalmazásával reményeink szerint várhatóan
- több, tartósan munkanélküli személy foglalkoztatására nyílik lehetıség,
- a munkanélküliség káros hatásai csökkennek,
- a közfoglalkoztatásba bevont családok jövedelmi viszonyai átmenetileg javulnak,
- csökken a segélyezettek aránya,
- csökken a fekete munkát végzık száma.
Csak bízni tudunk abban, hogy – bár az Szt. újabb és újabb módosításaival mindig arra törekedett
– vonzóbb lesz a munkával szerzett jövedelem, azok is közelebb kerülnek a „munka világához”,
akik eddig a segélyezés nyújtotta életmódra voltak berendezkedve. Az „Út a munkához” program
nemcsak „félút” lesz, hanem végleges megoldást is kínál tartós foglalkoztatásra. Ehhez azonban
nem elegendı a jogszabály adta lehetıség, a gazdaság megerısödése, a válságból való kilábalás is
szükséges.

Hajdúnánás, 2009. március 19.

Dr. Éles András
polgármester

Mellékletek:
I/1. számú melléklet

I/2. számú melléklet

I/3. számú melléklet

I/4. számú melléklet

I/5. számú melléklet

I/6. számú melléklet

I/6. számú melléklet

I/6. számú melléklet

I/6. számú melléklet

I/7. számú melléklet

I/8. számú melléklet

II/1. számú melléklet

Sorszám

Rendszeres szociális segélyezettek helyzetének elemzése, értékelése
(2008. évi adatok alapján)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rendszeres
szociális
segélyben
részesülı
(fı)

Közcélú
foglalkoztatásban
részt vett
(fı)

Létszáma (a+b+c):
a)
egészségkárosodott
b) nem
foglalkoztatott
c) támogatott
álláskeresı

535

54

Életkora:
a) 35 évnél
fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 évnél
idısebb

Megnevezés

Neme:
a) férfi
b) nı
Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola
alatti
b) 8 általános
c)
szakmunkásképzı
vagy szakiskolai
végzettséggel
rendelkezik
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) fıiskola,
egyetem
Háztartás formája:
a) családban élı
b) egyedül élı
Folyósított segély
átlagos összege
(Ft/hó/fı)
Konkrét
munkafeladatok
megnevezése,
felsorolása (pl.
köztisztasági,
adminisztratív stb.)
Munkák teljesülése:
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév

Közcélú
foglalkoztatás

Rendszeres
szociális
segélyre
kifizetett
összeg
(Ft/év)

Közcélú
foglalkoztatás

23
510

54

2

-

191

14

281

31

63

9

279
256

28
26

16

1

208

30

198

8

38
37
6

10
3
-

9

2

241
294

-

24.843.-

159.494.225
III. sz.
melléklet
szerint

10
16
15

IV. negyedév

9.

10.

11.

12.

Foglalkoztatók köre
(felsorolás)
Foglalkoztatások
átlagos idıtartama
(nap)
Közcélú
foglalkoztatás:
a) tervezett összeg
(saját forrással
együtt)
b) felhasznált
összeg
c) ebbıl saját
forrás
Kifizetett rendszeres
szociális segély:
a) központi
forrásból
b) helyi forrásból
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Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatala
83,29

90.780 000.57.396.528.20.400.000.-

143.544.803.15.949.422.-

Megjegyzés:
A táblázatban nem csak a közcélú foglalkoztatásban résztvevık létszámát, hanem a 2008. évben
közhasznú foglalkoztatásban és közmunkában részt vettek létszámát is figyelembe kell venni, mivel
2008. évben a közhasznú foglalkoztatás és a közmunka is része volt a közfoglalkoztatásnak.

II/2. számú melléklet

Aktív korúak ellátására jogosultak jövıbeni helyzetének tervezése, értékelése
(2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján)

Sorszám

1.

2.

3.*

4.*

5.*

6.*

Megnevezés

Aktív korúak ellátására jogosultak létszáma
(a+b):
a) rendszeres szociális segélyezettek
összesen:
ebbıl:
• egészségkárosodott
• 55. életévét betöltötte
• 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel
és a gyermek ellátását napközbeni
ellátást biztosító intézményben nem
tudják biztosítani
b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók
Foglalkoztatásba bevonhatók életkora
(a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
Neme (a+b):
a) férfi
b) nı
Iskolai végzettsége:
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános
c) szakmunkásképzı vagy szakiskolai
végzettséggel rendelkezik
d) gimnázium
e) szakközépiskola
f) technikum
g) fıiskola, egyetem
Háztartás formája:
a) családban élı
b) egyedül élı
Képzésre kötelezett 35 éven aluliak
létszáma iskolai végzettségük szerint
(a+b):
a) 8 ált. iskola alatti
b) 8 általános

Aktív korúak
ellátására
jogosultak (fı)

(Köz)foglalkoztatásba
bevonhatók
(fı)

(Köz)foglalkoztatásba
nem
bevonhatók
(fı)

Elsısorban
képzésre
kötelezett 35
éven aluliak

548
81

71

24
57

24
47

467

*A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével

467
367
177
243
467
249
218
14
185
182
34
36
8
8
215
252
187

2

2
185

2

II/3. számú melléklet

Közfoglalkoztatási terv
az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdése alapján, a 2009. évi új szabályok szerint

Sorszám

1.

2.

Megnevezés

Rendelkezésre
állási
támogatásra
jogosult
személyek életkor szerinti várható összetétele
összesen (a+b):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
Részben
vagy egészben
közfoglalkoztatás
keretében ellátandó közfeladatok:
a) megjelölése, csoportonkénti felsorolása

b) feladatok várható ütemezése*
I. negyedév

3.
4.**

5.

6.

Rendelkezésre állási
támogatásra
jogosultak
nemenkénti
megoszlása
(fı)
férfi
nı
249

218

105
144

96
122

Közfeladatok
megjelölése

Foglalkoztatás
szervezése

Finanszírozás
összege
Ft

52

II. negyedév

190

III. negyedév

190

IV. negyedév

190

c) megjelölt munka szakképesítési szükséglete:
a) 8 általános
10
29
b) szakképesítés
25
c) középiskola
7
29
d) felsıfokú képesítés
A 2. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges
132
58
létszám
Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetétele:
a) 8 általános
80
85
b) szakképesítés
135
68
c) középiskola
26
55
d) felsıfokú képesítés
3
5
Foglalkoztatás szervezésének módja:
a) önkormányzat
x
b) önkormányzati társulás
c) e célra létrehozott szervezet
d) meglévı más szervezet
Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges
forrás:
a) önkormányzati
9.691.000.* közhasznú és közcélú
** a 8 általános alatti képzettséggel rendelkezı támogatásra jogosultak nem lettek feltüntetve, így a táblázat
elsı sorában található adatokkal nem egyezı számot mutat.

III/1. számú melléklet
Önkormányzati intézmények közfoglalkoztatás keretében elvégzendı munkafeladatok
(tevékenységek) és az ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése
Elvégzendı feladat
Hajdúnánási Óvoda
Tedejre utazó gyerekek segítése,
gyermekfelügyelete altatási idıre
Adminisztratív feladatok (postázás
elıkészítése, adatrögzítés, iktatásra
iratok elıkészítése stb.)
Szociális kisegítı munka (táppénzen,
szabadságon lévı, felmentési idejüket
töltı dajkák helyettesítésére)
összesen
Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium,
Alapfokú
Mővészetoktatási
Intézmény
és
Pedagógiai Szakszolgálat
Adminisztratív feladatok (postázás
elıkészítése, adatrögzítés, iktatásra
iratok elıkészítése stb.)
Intézménynél épület, udvar takarítása
összesen
Barcsa János Általános Iskola
Intézményben napi karbantartási és
takarítási feladatok ellátása
összesen
Bocskai István Általános Iskola
Intézményben
napi
karbantartási
feladatok ellátása
összesen
Kéky Lajos Városi Mővelıdési
Központ
Portai szolgálat, telefonközpont kezelés,
Információs feladatok ellátására
Kiállító terem folyamatos nyitva tartása
miatt teremıri feladatok ellátása
Informatikai feladatok ellátása
összesen
Szociális Gondozási Központ
Szociális kisegítı munka
gondozói feladatok ellátása)
Kisegítı munkakör (mosónı)
Összesen

(ápoló,

Hajdúnánás Városi Bölcsıde
Csecsemı és gyermekfelügyelı kisegítı
Intézményi
étkeztetésben
való
közremőködés (konyhai kisegítı)
Intézménynél épület, udvar takarítása
Összesen
Családsegítıés
Gyermekjóléti
Szolgálat
Intézménynél épület, udvar takarítása,

I. NEGYEDÉV

II. NEGYEDÉV

III. NEGYEDÉV

IV. NEGYEDÉV

-

3 fı

3 fı

3 fı

-

1 fı

1 fı

1 fı

-

3 fı

3 fı

3 fı

-

7 fı

7 fı

7 fı

-

1 fı

1 fı

1 fı

-

1 fı
2 fı

1 fı
2 fı

1 fı
2 fı

-

-

2 fı

-

-

-

2 fı

-

-

-

1 fı

-

-

-

1 fı

-

-

1 fı

1 fı

1 fı

-

1 fı

1 fı

1 fı

-

1 fı
3 fı

1fı
3 fı

1 fı
3 fı

-

1 fı

1 fı

1 fı

-

1 fı
2 fı

1 fı
2 fı

1 fı
2 fı

-

1 fı
1 fı

1 fı
1 fı

1 fı
1 fı

-

1fı
3 fı

1 fı
3 fı

1 fı
3 fı

-

1 fı

1 fı

1 fı

kézbesítıi feladatok ellátása
Az intézményben dolgozók és az épület
biztonságának ırzése
Összesen

-

1 fı

1 fı

1 fı

-

2 fı

2 fı

2 fı

Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Győjtemény
Rendszergazda/adatrögzítı (adatbevitel)
Teremır, tárlatvezetés, győjtemény
leltározása
összesen

-

1 fı
1 fı

1 fı
1 fı

1 fı
1 fı

-

2 fı

2 fı

2 fı

Városi Szakorvosi Rendelıintézet és
Ápolási Intézet
Intézményi napi karbantartási és
takarítási feladatok
összesen

-

-

4 fı

-

-

-

4 fı

-

-

1
1

1
1

1
1

-

2

2

2

-

1 fı
1 fı

1 fı
1 fı

1 fı
1 fı

-

2 fı
25 fı

2 fı
32 fı

2 fı
25 fı

Városi Tüdıgondozó Intézet
Kertgondozás, karbantartás
Adminisztratív
feladatok
ellátása,
postázás
összesen
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképzı és Általános
Iskola, Kollégium
Portai feladatok ellátása
Intézményi karbantartási feladatok
ellátása
összesen
Mindösszesen

III/2. számú melléklet

A Polgármesteri Hivatalban és a Polgármesteri Hivatal mőködésében lévı épületekben
közfoglalkoztatás keretében elvégzendı munkafeladatok
(tevékenységek) és az ahhoz szükséges létszámok negyedévi ütemezése

Intézmény/Elvégzendı feladat
Kézbesítıi feladatok ellátása
Takarítási,
üzemeltetési
és
rendezvények
lebonyolításával
kapcsolatos feladatok ellátása, portai
szolgálat
Adminisztrációs feladatok ellátása
(ügyintézık segítése)
Közhasznú és közcélú munkások
irányítása
összesen

I.
NEGYEDÉV
6

II.
NEGYEDÉV
6

III.
NEGYEDÉV
6

IV.
NEGYEDÉV
6

6

9

9

9

9

16

16

16

1

3

3

3

22

34

34

34

III/3. számú melléklet
Feladatok

I. negyedév

II. negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

Köztisztasági feladatok ellátása a város közterületein (szükség szerint
hó eltakarítás)

8

12

12

16

Átereszek, árkok takarítása, iszaptalanítás

2

10

8

10

2

0

7

5

Falevél takarítás
(Bocskai u. Ady E. krt. stb)
Gallyazás, csúrjázás
(Régi temetı, liget, kemping melletti erdı, Nyíregyházi út szılıskert
felıli része stb.)

18

Faültetés

25

8

0

10

(Sportpálya és fürdı környéke, közterületek, parkok, kerékpárút,
állomás és környéke, Rácz-domb és környéke stb.)

34

34

10

Parkgondozás, virágágyások ültetése, gondozása

8

6

Városból kivezetı utak takarítása tavasszal és ısszel (Közút tisztasági
program keretében)

5

5

Városi rendezvények lebonyolításához közremőködés, közúti
jelzıtáblák kihelyezése, egyéb szállítási feladatok

3

3

3

Közúti jelzıtáblák és köztéri padok, játékok karbantartása, javítása

4

4

4

Sövényvágás közterületeken és önkormányzati ingatlanokon

2

2

Ifjúsági park területén gallyazás, csúrjázás, kaszálás

17

15

20

Kertészet területén tereprendezés, kaszálás, csúrjázás

10

10

10

Köztemetı fenntartási munkáiban való közremőködés, temetı
rendjének ırzése, környékének tisztántartása

6

6

10

Önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, kisjavítása

8

8

6

Volt szeméttelep környékének rendbetétele

4

4

2

131

124

131

Főnyírás, kaszálás

Összesen:

30

