
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október         
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
31/2009. (X. 26.) Önkormányzati Rendelet 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci 

szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelés érdekében 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 31/2009. (X. 26.) 
Önkormányzati Rendeletét megalkotja. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. 

 
 
 Felelıs:     Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
 Határidı:  2009. október 26. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

277/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
a gyermekorvosi és védınıi szolgálat munkájáról az intézményi 
feladatellátás tükrében címmel készített tájékoztató megtárgyalását leveszi 
a megtárgyalandó napirendi pontok közül és az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság javaslatát figyelembe véve a képviselı-testület 2010. évi 
munkatervébe betervezi megtárgyalásra. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület 2010. évi munkatervének 
elıkészítése során a fenti napirend tervezésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 31. 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

278/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
címmel készített elıterjesztés megtárgyalását leveszi a megtárgyalandó 
napirendi pontok közül. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 

279/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvnek, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek 
megfelelıen átvizsgálta Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
hatályban lévı önkormányzati rendeleteit és a megfelelés érdekében végrehajtotta a 
szükséges módosításokat az alábbiak szerint:  

 

  A képviselı-testület a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
hatálya alá tartozóként átvizsgálta  

 

1./ A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 
egyes kérdésekrıl szóló 17/1994. (X. 31.) számú Önkormányzati Rendeletet, 

2./ A Környezetvédelmi Alapról szóló 16/1998. (VII. 01.) számú Önkormányzati 
Rendeletet, 

3./ A beruházások rendjérıl szóló 10/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 
4./ Az önkormányzati lakások bérleti díjairól szóló többször módosított         

13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 
5./ A temetıkrıl és a temetkezések rendjérıl szóló többször módosított         

15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 
6./ A Hajdúnánás Városi Önkormányzat fenntartásában mőködı nevelési-oktatási 

intézményekben fizetendı térítési díj és tandíj összege megállapításának és 
fizetésének szabályairól szóló 21/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 

7./ A szeszes ital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken való korlátozásáról 
szóló 22/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 

8./ A település tisztaságáról, a közterületek és ingatlanok rendjérıl szóló       
24/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 

9./ A közterület-használat szabályozásáról szóló, többször módosított            
25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 

10./ Az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési 
tevékenység támogatásáról szóló 26/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletet, 

11./ Az elsı lakáshoz jutók támogatásáról szóló többször módosított                
28/2004. (VI. 01.) Önkormányzati Rendeletet, 

12./ Az alapvetıen helyi lakosság érdekét szolgáló közút építésére természetes és 
jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi 
önkormányzat közötti együttmőködésrıl szóló 29/2004. (VI. 01.) 
Önkormányzati Rendeletet, 

13./ Hajdúnánás Kártyáról szóló az 56/2004. (XII. 22.) és a 3/2006. (I. 30.) 
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 31/2004. (VII. 05.) Önkormányzati 
Rendeletet, 

14./ Az önkormányzati tulajdonú közüzem által szolgáltatott ivóvízért és csatorna 
használatáért fizetendı díj megállapításáról szóló, többször módosított    
32/2004.   (VI. 30.) Önkormányzati Rendeletet, 



15./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıi 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirıl szóló a 20/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelettel módosított 43/2004. (X. 11.) Önkormányzati 
Rendeletet, 

16./ Hajdúnánás város történelmi címerének visszaállításáról, használatának 
szabályozásáról szóló a 26/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel 
módosított 47/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendeletet, 

17./ Hajdúnánás város zászlójáról és annak használatáról szóló a 27/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelettel módosított 48/2004. (XII. 01.) Önkormányzati 
Rendeletet, 

18./ A városi kitüntetı díjakról szóló, többször módosított 49/2004. (XII. 01.) 
Önkormányzati Rendeletet, 

19./ A helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, 
valamint a helyi képviselık természetbeni juttatásának megállapításáról szóló, 
többször módosított 50/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendeletet, 

20./ Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló az 
1/2009. (I. 26.) Önkormányzati Rendelettel módosított 51/2004. (XI. 22.) 
Önkormányzati Rendeletet, 

21./ A jármővek elhelyezésérıl, parkolóhelyek biztosításáról szóló a               
19/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelettel módosított 52/2004. (XI. 22.) 
Önkormányzati Rendelet 

22./ A talajterhelési díjról szóló 55/2004. (XII. 22.) Önkormányzati Rendeletet, 
23./ A választási plakátok elhelyezésérıl szóló a 28/2009. (IX. 28.) Önkormányzati 

Rendelettel módosított 2/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendeletet, 
24./ A „Hajdúnánás Városáért” kitüntetı díjról szóló, többször módosított        

4/2005. (I. 31.) Önkormányzati Rendeletet, 
25./ A közterületek, településrészek elnevezésérıl, valamint a mővészeti alkotások 

közterületen való elhelyezésének szabályairól szóló a 24/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelettel módosított 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati 
Rendeletet, 

26./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló, többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati 
Rendeletet, 

27./ Az állattartás helyi szabályairól szóló 23/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott a                
38/2005. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelettel módosított 17/2005. (IV. 15.) 
Önkormányzati Rendeletet, 

28./ 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 Rendeletet, 

29./ Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggı szabályokról és 
önkormányzati támogatásról szóló, a többször módosított 39/2005. (IX. 20.) 
Önkormányzati Rendeletet, 

30./ A lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának támogatásáról 
szóló 24/2006. (VII. 25.) Önkormányzati Rendeletet, 

31./ A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott többször 
módosított 16/2007. (VI. 25.) Önkormányzati Rendeletet, 



32./ A fizetı parkolás rendjérıl szóló a 17/2008. (VII. 07.) Önkormányzati 
Rendelettel módosított 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendeletet, 

33./ A mezei ırszolgálatról és a mezııri járulékról szóló 2/2008. (I. 28.) 
Önkormányzati Rendeletet, 

34./ 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,  

 
35./ A távhıszolgáltatásról, a távhıszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a 

díjalkalmazás feltételeirıl szóló a 30/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel 
módosított 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendeletet és a 

36./ Az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelt 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendeletet. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti 
és Igazgatási Monitoring Fıosztályának (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) a határozatban 
foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. október 31. 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 

280/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a belsı piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelvnek, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek 
megfelelıen átvizsgálta Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
hatályban lévı önkormányzati rendeleteit és a megfelelés érdekében végrehajtotta a 
szükséges módosításokat az alábbiak szerint:  
 

 A képviselı-testület az irányelv hatálya alá nem tartozó rendeletek közzé sorolta: 
 

1./ A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások megállapításának 
szabályairól a 23/2005. (V. 25.) és az 5/2006. (II. 20.) Önkormányzati 
Rendeletekkel módosított 19/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet, 

2./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló, a 
23/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel módosított 20/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet, 

3./ Az önkormányzati bérlakásokban lakó bérlık lakbértámogatásáról szóló, a 
17/2007. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelettel módosított 27/2004. (VI. 01.) 
Önkormányzati Rendelet, 

4./ A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról szóló 42/2004. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet, 

5./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat háziorvosi körzeteinek meghatározásáról 
szóló, a 2/2009. (I. 26.) Önkormányzati Rendelettel módosított 44/2004. (X. 11.) 
Önkormányzati Rendelet, 

6./ A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl szóló 1/2005. (I. 31.) 
Önkormányzati Rendelet, 

7./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetésérıl szóló, többször 
módosított 5/2005. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet, 

8./ Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 14/2005. (IV. 30.) Önkormányzati 
Rendelet, 

9./ A költségvetés és a zárszámadás elıterjesztésekor alkalmazandó mérlegek és 
kimutatások tartalmának meghatározásáról szóló 1/2006. (I. 30.) Önkormányzati 
Rendelet, 

10./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetésérıl szóló, többször 
módosított 4/2006. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet, 

11./ A luxusadóról szóló 9/2006. (III. 20.) Önkormányzati Rendelet, 
12./ Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 14/2006. (IV. 25.) Önkormányzati 
Rendelet, 

13./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól 
szóló, többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, többször módosított 
2/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet, 



14./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló többször 
módosított 3/2007. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet, 

15./ Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 14/2007. (IV. 27.) Önkormányzati 
Rendelet, 

16./ A vállalkozók kommunális adójáról szóló 26/2007. (XII. 28.) Önkormányzati 
Rendelet, 

17./ Az építményadóról szóló, a 27/2008. (XII. 22.) és a 12/2009. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 27/2007. (XII. 28.) Önkormányzati 
Rendelet, 

18./ Az idegenforgalmi adóról szóló 28/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet, 
19./ A helyi iparőzési adóról szóló 29/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet, 
20./ A lakás céljára szolgáló épületek utáni magánszemélyek kommunális adójáról 

szóló 30/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet, 
21./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló, többször 

módosított 3/2008. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet, 
22./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 

pénzmaradvány jóváhagyására vonatkozó 10/2008. (IV. 28.) Önkormányzati 
Rendelet, 

23./ A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának 
helyi szabályairól szóló, a 21/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel 
módosított 15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelet, 

24./ A helyi jelentıségő természeti értékek védelmérıl szóló 24/2008. (XI. 24.) 
Önkormányzati Rendelet, 

25./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának 
átmeneti szabályairól szóló 25/2008. (XII. 22.) Önkormányzati Rendelet, 

26./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a      
14/2009. (VI. 29.) és a 17/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel módosított 
5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendelet, 

27./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 
pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 11/2009. (IV. 27.) Önkormányzati 
Rendelet és a 

28./ A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati 
Rendelettel módosított 1/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó 19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati 
Rendelet. 

  
Felkéri a polgármestert, hogy az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Felügyeleti 
és Igazgatási Monitoring Fıosztályának (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) a határozatban 
foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. október 31. 
 

kmft. 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

281/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, az 51/2004.         
(XI. 22.) számú Önkormányzati Rendelettel megalkotott Hajdúnánás város 
Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve Településszerkezeti 
Tervének módosítását megalapozó Településszerkezeti Tanulmányát 
jóváhagyó, 109/2009. (III. 26.) számú Képviselı-testületi Határozattal 
módosított 80/2008. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

- A képviselı-testület a 497. helyrajzi számú, jelenleg „Kvt” övezeti 
besorolású területet ipari gazdasági területként kívánja hasznosítani. 

- A jelenleg Gksz-1 övezeti besorolásba tartozó 498. helyrajzi számú 
terület ipari gazdasági területként való hasznosításának lehetıségét 
meg kell vizsgálni, és amennyiben a terület ilyen irányú 
hasznosításával kapcsolatban nem merül fel akadály, ipari gazdasági 
területként kívánja felhasználni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési tervmódosítás során a 
felsorolt változtatások átvezetésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:      Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. október 30. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

282/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Irodájának 2007-2008. évi munkájáról és az 
ügyintézésérıl szóló beszámolót megismerte és azt elfogadta. 

 
Felelıs: -  
Határid ı: -  
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

283/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Egészségügyi és 
Szociális; Mezıgazdasági, Szolgáltatási és Vállalkozási; valamint 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságainak    
2008. évi munkájáról szóló beszámolókat megismerte és azokat elfogadja. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
  
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

284/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási 
Tourinform Iroda beszámolóját megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 
  
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

285/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a 

Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményének, a Pedagógiai 
Szakszolgálatnak a 2008-2009. tanévi munkájáról szóló beszámolóját és azt 
tudomásul veszi. 

 
 
   Felelıs:          - 
   Határidı:       - 

  
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

286/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete egyeztetést tart 
szükségesnek a Pedagógiai Szakszolgálat mőködésével összefüggésben a 
testület elé került és tételesen kimutatott 14.804.000,- Ft-nak a 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat által történı megfizetésével 
kapcsolatban a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által 
megjelölt személyek Hajdúnánás és Hajdúdorog városok polgármesterei, 
jegyzıi, oktatási referensei, a Pedagógiai Szakszolgálatot vezetı 
intézményvezetı, valamint Szólláth Tibor önkormányzati képviselı 
részvételével azzal, hogy a két polgármester még október hónapban 
egyeztessen a tárgyalás idıpontjának és helyszínének tárgyában. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalás eredményérıl a képviselı-

testületet tájékoztassa. 
  
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. november 19. 

  
 

 
 

kmft. 
 
 
 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

287/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 
241/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozatának elsı mondata 
helyébe a következı mondat lép:   

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési 
szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény (továbbiakban : Ksztv.)    
11. § (2) bekezdése, valamint 12. § (1) d) pontja alapján úgy határoz, hogy a 
szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve a Városi 
Tüdıgondozó Intézetet (4080 Hajdúnánás Tulipán u. 35. szám) a Városi 
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
10. szám), mint jogutód intézménybe történı beolvadással 2009. október    
31. napjával megszünteti. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. október 31. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

288/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 241/2009.          

(VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozatában hozott, a Városi 
Tüdıgondozó Intézet beolvadással történı megszüntetésével kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtételérıl - figyelemmel a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény  
13. § - ra - az alábbiak szerint dönt: 

 
a) a Városi Tüdıgondozó Intézet átalakító okiratát az 1. számú melléklet 

szerint elfogadja; 
b) a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet módosított alapító 

okiratát a 2. számú melléklet szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Városi Szakorvosi 
Rendelıintézet és Ápolási Intézet vezetıjét értesítse, valamint az átalakító és 
a módosított alapító okiratokat a Magyar Államkincstár Észak-alföldi 
Regionális Igazgatóságához nyújtsa be. 
 
 
Felelıs:      Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. október 31. 

 
 

 
kmft. 

 
 
 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 



1. számú melléklet 
 

ÁTALAKÍTÓ  ÁTALAKÍTÓ  ÁTALAKÍTÓ  ÁTALAKÍTÓ      OKIRATOKIRATOKIRATOKIRAT    

    

 
Az intézmény neve: Városi Tüdıgondozó Intézet 
 
Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35.  
 
Irányító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Megszüntetı szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Megszüntetés idıpontja: 2009. október 31. 
 
Megszüntetı jogszabály (határozat): Az intézmény Hajdúnánás Városi Önkormányzat 241/2009. 

(VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozata és az azt 
módosító 287/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi 
Határozat alapján 2009. október 31-én jogutód 
intézménybe történı beolvadással megszőnik.                           

 
Átalakítás módja, oka: Beolvadás a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi. CV. törvény 11. § (2) 
bekezdés alapján a törvény 12. § (1) bekezdés d) pontja 
okán. 

 
A megszüntetett intézmény alapfeladatának további ellátása az alábbiak szerint történik: 

-  862200 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
TBC-s és egyéb idült tüdıbetegek, valamint a tüdın 
kívüli gümıkór megelızése, felkutatása és gyógyítása a 
Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet 
ellátásra kerülı alapfeladata 2009. november 1-tıl.  
Ellátatlan feladat nincs. 

 
Az alapfeladat ellátását képezı vagyon az önkormányzat tulajdona, melyrıl az alábbiak szerint 

rendelkezik: 
  - A 2258 hrsz.-ú, Hajdúnánás, Tulipán u. 35. szám alatti  

ingatlan és a feladatellátást szolgáló ingóságok az 
önkormányzat tulajdonai, melynek kezelıi jogát 2009. 
november 1-tıl a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és 
Ápolási Intézet látja el az önkormányzati vagyonról és 
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, 
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) szerint. 

− Az intézmény 2009. október 31-én fennálló 
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi 
rendezésére a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és 
Ápolási Intézet jogosult és köteles. 

 



Az intézményben foglalkoztatottak változatlan feltételekkel a Városi Szakorvosi Rendelıintézet 
és Ápolási Intézetben folytatják közalkalmazotti jogviszonyukat. 
 
 
Záradék: A Városi Tüdıgondozó Intézet átalakító okirata a 288/2009. (X. 21.) számú 

Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-
testületének jóváhagyásával 2009. október 31-én lép hatályba. 

 
 

Hajdúnánás, 2009. október 21. 
 
 
 
      
 Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. számú melléklet 
    

A L A P Í T Ó  O K I R AA L A P Í T Ó  O K I R AA L A P Í T Ó  O K I R AA L A P Í T Ó  O K I R A TTTT     
 
1. Az intézmény neve: Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási 

Intézet  
 
2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.  
 
3. Telephelye :  4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. sz. 
 4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. 
 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11.  
 4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35. 
4. Mőködési köre:   
 - egészségügyi alapellátásoknál: Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 - egészségügyi szakellátásoknál:  Hajdúnánás és Hajdúdorog városok 

közigazgatási területe 
5. Típus szerinti besorolása: 
 - a tevékenység jellege alapján :  közszolgáltató költségvetési szerv   
 - közszolgáltató szerv fajtája:  közintézet 
 - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:   
  önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
 

  2009. november 1-tıl kezdıdıen a Városi 
Tüdıgondozó Intézet jogutóddal történı 
átalakulása okán feladatait feladatkörébe utalva 
végzi. 

 
6. Jogszabályban meghatározott  A lakosság gyógyító-megelızı alap-  és 

közfeladat: szakellátása, foglalkozás-egészségügyi 
alapellátás  alapellátás 

  
   Alapvetı szakágazat száma, megnevezése:  862200 Szakorvosi járóbeteg ellátás 
       
 Alaptevékenységei:  
 
 2009. december 31-ig alkalmazandó  szakfeladatrend:  

 
Szakfeladat száma, megnevezése :  

851219 Háziorvosi szolgálat  
851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 
851253 Foglalkozás-egészségügyi  ellátás 
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása 
851297 Védınıi szolgálat  

 
 2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:  
 
 Szakfeladat száma, megnevezése:  
 861002 Fekvıbetegek krónikus ellátása*   



 862101 Háziorvosi alapellátás* 
 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása  
 862231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 
 862301 Fogorvosi alapellátás* 

 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgál- 
   tatások*  

 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás 
 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás  
 869041 Család- és nıvédelmi e.ügyi gondozás 
 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
 
   Kiegészítı tevékenysége:               nincs 
   Kisegítı tevékenysége:                                 nincs 
   Vállalkozási tevékenysége :  nincs  
 

A *-al megjelölt egészségügyi tevékenységek funkcionális privatizáció keretében, 
vállalkozási formában mőködnek az intézet telephelyein. 

 
7. Alapítás éve:  1975 
   Városi Tüdıgondozó Intézet esetében: 1949 

8. Alapító szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Tanács   
     4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
   Városi Tüdıgondozó Intézet esetében: Csohány Jenı Alapítvány 
 
9. Fenntartó szerv neve, székhelye:   Hajdúnánás Városi Önkormányzat                              
                            Képviselı-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
                                                                      

10. Irányító szerv neve, székhelye:   Hajdúnánás Városi Önkormányzat                              
                            Képviselı-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 

11. Felügyeleti szerv neve, székhelye:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-
testülete  

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 

12. Költségvetési szerv vezetıjének Az intézetvezetıi állást nyilvános 
kinevezési rendje: pályázat útján kell  betölteni.  A határozatlan 

idıre szóló magasabb vezetıi megbízást a 
fenntartó önkormányzat képviselı-testülete 
adja.  

 

13. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézetvezetı 
 
 

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó   a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
   foglalkoztatási jogviszony:   évi XXXIII. törvény, 

   a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi 
 XXII. törvény  



15. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
                ingatlanok és ingóságok az önkormányzat  

tulajdonai, melynek kezelıi jogát az intézmény 
látja el az önkormányzati vagyonról és az arról 
való  
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször 
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) szerint. 

16. A vagyon feletti rendelkezés: 
 az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet  

10. §-a, a rendeltetésszerő használatot 
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a  
14. §-a, a selejtezés pedig a 14.§ (3) bekezdés 
szerint 

 
 17. Az ingatlanok címe és  4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.  

   helyrajzi száma: hrsz.: 13/A/1 (alapterület: 1620 m2) 
 
 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. sz. 
 hrsz.: 3265/1 (alapterület: 11207 m2) 
 
 4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. 
 hrsz.: 6333 (alapterület: 5758 m2) 
 
 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11.  
 hrsz.: 14/7 (alapterület: 1283 m2) 
     
        4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35. 
        hrsz.: 2258 (alapterület: 325  m2) 
                     

Záradék:   A Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet  alapító okirata a 288/2009. 
(X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. november 1-jén lép hatályba.  

 

Hajdúnánás, 2009. október 21. 
 
 
    

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén  
  jegyzı 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

289/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a 
241/2009. (VIII. 19.) számú Képviselı-testületi Határozatára - úgy határoz, 
hogy 2009. november 1-tıl kezdıdıen a Városi Tüdıgondozó Intézet 
járóbeteg szakellátás feladatellátására változatlan feltételek mellett, 
változatlan létszámmal a Városi Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási 
Intézet, mint jogutód intézményen belüli közalkalmazotti foglalkoztatás 
keretén belül kerül sor. 
A munkáltatói jogkört a jogutód Városi Szakorvosi Rendelıintézet és 
Ápolási Intézet vezetıje gyakorolja. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett 
intézményvezetık értesítésérıl gondoskodjon, valamint hívja fel a Városi 
Szakorvosi Rendelıintézet és Ápolási Intézet intézményvezetıjét a belsı 
szabályzatoknak a fentiekben jóváhagyottaknak megfelelı elkészítésére. 
 

 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. november 30. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

290/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a 
alapján a Dr. Csaplárosné dr. Szabó Judit, a Városi Tüdıgondozó Intézet 
magasabb vezetıjének magasabb vezetıi megbízását közalkalmazotti 
jogviszonyának érintetlenül hagyásával a Városi Tüdıgondozó Intézet 
megszüntetése okán 2009. november 1-tıl kezdıdıen visszavonja vezetıi 
pótlékának egyidejő megvonásával.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a vezetıi megbízás visszavonásával 
kapcsolatos intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:       Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:   2009. november 30. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 

291/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szakképzésben 
Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán 
megismerve a pályázók jellemzı adatait 2009. szeptember hónaptól      
2010. június hónapig a következı tanulókat támogatja az alábbiakban 
megnevezett összeggel: 

 
S 
sz. 

 
Név 

 
Lakcím 

Hajdúnánás 

 
Intézmény 

neve 

 
Évfolyam, 

szakképesítés 

Tanév végi 
tanulmá- 
nyi átlag 

Elfoga- 
dott 
összeg 
(Ft) 

1. Domán 
Nikoletta 

Rákóczi u. 
54. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

11. évfolyam 
Virágkötı,- és 
berendezı, 
virágkereskedı 

 
3,64 

 
5.000,- 

2. Gyöngyösi 
Tamás 

Köztársaság 
tér 2-3. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

11. évfolyam 
Kımőves 
szakmacsoport 

 
3,84 

 
5.000,- 

3. Helmeczi 
István 

Munkások u. 
81. sz. 

Kırösi Cs. S. 
Gimn., 
Szakközép-, 
Szakképzı  

13. évfolyam 
Gazdasági 
informatikus 

 
4,0 

 

 
8.000,- 

4. Kiss Antal Kéky Lajos 
u. 6. 1/2. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

14. évfolyam 
Webmester 

 
4,083 

 
8.000,- 

5. Kovács 
Ágnes 

Kabay J. u. 
36. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

12. évfolyam 
Nıi szabó 
szakmacsoport 

 
3,91 

 
5.000,- 

6. Nagy 
Adrienn 
Írisz 

József A. u. 
17. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

12. évfolyam 
Nıi szabó 
szakmacsoport 

 
4,41 

 
8.000,- 

7. Nagy 
Nikoletta 

Hn.-Tedej 
Nyisztor Gy. 
u. 11. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 
 

13. évfolyam  
Nıi ruha 
készítı 

 
3,5 

 
5.000,- 

8. Ötvös 
Norbert 

Vörösmarty 
u. 43. sz. 

Kırösi Cs. S. 
Gimn., 
Szakközép-, 
Szakképzı  

13. évfolyam 
Gépgyártás 
technológiai 
technikus 

 
4 

 
8.000,- 

9. Pálfi Júlia 
Enikı 

Malom u. 
15. sz. 

Kırösi Cs. S. 
Gimn., 
Szakközép-, 
Szakképzı  

14. évfolyam 
Gazdasági 
informatikus 
szakmacsoport 

 
4,06 

 
8.000,- 



10. Pálóczi 
Sándor 
Imre 

Reményi u. 
1/a. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

11. évfolyam 
Kımőves 
szakmacsoport 

 
4,4 

 
8.000,- 

11. Pénzes 
Hajnalka 

Tégláskert u. 
25. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

12. évfolyam 
Virágkötı,-
berendezı 
virágkereskedı 

 
4,9 

 
10.000,- 

12. Potóczki 
Krisztián 

Achim A. u. 
40. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

13. évfolyam 
Kımőves 
szakmacsoport 

 
4,36 

 
8.000,- 

13. Porkoláb 
Norbert 

Hunyadi u. 
6-8. A. 
3.em. 14. a. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

11. évfolyam 
Karosszéria- 
lakatos 

 
4,07 

 
8.000,- 

14. Pusztai 
Attila 

Nyíregyházi 
u. 49/A. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

13. évfolyam 
Szobafestı- 
mázoló és 
tapétázó 

 
3,5 

 
5.000,- 

15. Szincsák 
Judit 

Sarló u.  
35. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

12. évfolyam 
Virágkötı-
berendezı-
virágkereskedı 

 
4,0 

 
8.000,- 

16. Tímári 
Bettina 

Achim A. u. 
19. sz. 

Kırösi Cs. S. 
Gimn., 
Szakközép-, 
Szakképzı  

14. évfolyam 
Gazdasági 
informatikus 
szakmacsoport 

 
4,13 

 
8.000,- 

17. Szurkos 
Zita 

Sarló u. 
25. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

12. évfolyam 
Virágkötı-
berendezı-
virágkereskedı 

 
3,63 

 
5.000,- 

18. Vajas 
Zoltán 

Hadnagy u. 
18. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

13. évfolyam  
Kımőves 
szakmacsoport 

 
3,61 

 
5.000,- 

19. Váradi 
Noémi 

Mikes 
Kelemen u. 
16. sz. 

Csiha Gyızı 
Tagintézmény 

13. évfolyam  
3,75 

 
5.000,- 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázók értesítésérıl, valamint a fenti 
támogatások folyósításáról gondoskodjon. 
  
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: folyamatos, illetve 2009. november 10. az értesítés 

megküldésére 
 

kmft. 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

292/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte Nyeste 
László 4080 Hajdúnánás, Esze Tamás u. 13. szám alatti lakosnak a 
világháborúkban elesett hajdúnánási hısi halottak emlékére felállítandó 
kopjafára vonatkozó felajánlását, és azt köszönettel elfogadja.  
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése f) 
pontja szerint hozzájárul ahhoz, hogy a felajánlott 20 cm x 20 cm 
keresztmetszető, 230 cm magasságú kopjafa „A nagyvilágban elhalt 
hajdúnánásiak emlékére állíttatott 2009-ben” felirattal, 2009. november    
1-re a Városi Köztemetıbe bevezetı út melletti platánfa mellett kerüljön 
felállításra a temetıt üzemeltetı Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) és a Polgármesteri Hivatal 
közremőködésével. 
 
Felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy az emlékmő felállításánál 
szakmai véleményével segítse a munkálatokat. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Nyeste László 4080 Hajdúnánás, Esze Tamás 
utca 13. szám alatti lakost a képviselı-testület határozatáról értesítse, 
valamint az emlékmő elhelyezésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
  Buczkó József VFB elnöke 
Határid ı:  2009. október 31.  
 
 

kmft. 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

293/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-hajdúsági 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás számára az elıkészítési 
költségeknek az önkormányzatra esı részének finanszírozására 111.333,- Ft 
összeget biztosít az önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka 
terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon és a 
határozatban foglaltakról Hajdúdorog Város Polgármesterét tájékoztassa. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. október 31. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

294/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási 
Római Katolikus Egyházközségnek (4244 Újfehértó, Debreceni u. 1. sz.)  
az egyházközség hajdúnánási templomában megvalósítandó felújításokra 
vonatkozó kérelmét megismerve az egyházközség hajdúnánási 
templomának felújításához 600.000.- Ft-ot, biztosít az önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezı Hajdúnánási Római Katolikus 
Egyházközségnek (4244 Újfehértó, Debreceni u. 1. sz.) a határozatban 
foglaltakról való értesítésérıl gondoskodjon.  
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. október 31. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

295/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bocskai” 
Lakásszövetkezetnek (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 41. szám) a 4080 
Hajdúnánás, Óvoda u. 18-26. szám alatti lakóépületek győjtıkémény 
felújítására vonatkozó kérelmét megismerve úgy határozott, hogy a jelen 
kérelem alapján azt nem támogatja, tekintettel arra, hogy nincs konkrét 
elképzelés, hogy a lakásszövetkezet a győjtıkémények felújításának 
költségeit milyen forrásból (pályázat, hitel) kívánja megvalósítani.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl a „Bocskai” 
Lakásszövetkezetet (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 41. szám) értesítse. 
 
 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. október 31. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

296/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy az Európai 

Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 122/2009.    
(IX. 17.) FVM rendelet alapján a pályázati felhívásban közzétett feltételek mellett, 
pályázatot kíván benyújtani a Városi Sporttelepen (Hajdúnánás, Fürdı utca, hrsz.: 5384) 
lévı futballpálya felújítására. 

 
2.) A képviselı-testület kijelenti, hogy a támogatás elnyerése esetén, a támogatásból 

megvalósuló felújítást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen hasznosítja, és a 
feladat ellátási helyét 5 évig nem szünteti meg, illetve fenntartói jogát nem adja át nem 
állami fenntartó részére. 

 
3.) A képviselı-testület az 1.) pontban megjelölt cél, a Városi Sporttelepen a futballpálya  

felújításának 6.250 eFt bruttó összköltségő megvalósításához 5.000 eFt támogatást 
igényel. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a benyújtandó pályázathoz, 
az elızetesen becsült költségvetés alapján a szükséges 1.250 eFt saját erıt az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezi. 

 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, a megjelölt összeg költségvetésbe 
történı tervezésérıl és az egyéb szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 

Határid ı: 2009. november 15. - a pályázat benyújtására 
 2010. január 31.       - az önerı tervezésére 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

297/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy a 

Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, 
Fı u. 9. szám) pályázatot nyújtson be az Integrált Közösségi és Szolgáltató 
térhez kapcsolódó funkcióbıvítı, 1004713 célterület azonosítójú közösségi 
célú beruházás végrehajtásához. 

  
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúsági Vidék és 

Területfejlesztési Egyesület részére használatra biztosítja az önkormányzati 
tulajdonban lévı, Hajdúnánás, Rózsa F. u. 1. szám alatti, 6333. hrsz-ú 
ingatlanon lévı futballpályát, valamint a tornatermet és a hozzá tartozó 
vizesblokkot. 

 
3.)  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2.) pontban 

megjelölt ingatlanrész használatára vonatkozóan a Hajdúsági Vidék és 
Területfejlesztési Egyesülettel (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fı u. 9. szám) 
2009. november 1. napjától kezdıdı, a támogatási szerzıdés kézhezvételét 
követı 7 évi idıtartamra, a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi         
IV. törvény 583. § (1) bekezdése alapján haszonkölcsön szerzıdést köt. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület                       
(4085 Hajdúnánás-Tedej, Fı u. 9.) értesítésérıl, valamint a haszonkölcsön 
szerzıdés megkötésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. október 31.  - értesítésre 
 2010. január 31.  - haszonkölcsön szerzıdés megkötésére 

 
 

kmft. 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

298/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 

az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a 
pályázati felhívásban közzétett feltételek mellett, Közhasznú foglalkoztatási 
programok feltételeinek megteremtésére érdekében pályázatot kíván 
benyújtani eszközbeszerzés céljából.   

 
Célterület azonosító: 1 013 388 

 HACS neve: HA-VER Hajdúsági versenyképesség Non-profit Kft. 
 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés 
 Célterület megnevezése: „Közhasznú foglalkoztatási programok 

feltételeinek megteremtése” 
 
2. A képviselı-testület az 1.) pontban megjelölt cél 1.250 eFt bruttó 

összköltségő megvalósításához  1.000 eFt támogatást igényel. A képviselı-
testület kötelezettséget vállal arra, hogy a benyújtandó pályázathoz, az 
elızetesen becsült költségek alapján a szükséges 250 eFt saját erıt az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, a megjelölt összeg 
költségvetésbe történı tervezésérıl és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. november 2. - a pályázat benyújtására 
 2010. január 31.       - az önerı tervezésére 

 
 

kmft. 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

299/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat 2009. évi összesített közbeszerzési terv”-ét                 
- a melléklet szerint - jóváhagyja. 
 
 
Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

300/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/2. pontja alapján 
közbeszerzési eljárás indítását határozza el a „Kompetencia alapú oktatás, 
egyenlı hozzáférés - innovatív intézményekben” címő TÁMOP-3.1.4-08/2-
2009-0072. jelő pályázati támogatásból finanszírozandó pályázati eszköz 
beszerzésére és szolgáltatást végzı vállalkozás kiválasztására. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról 
gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2009. november 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

301/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/3. pontja alapján a 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív 
intézményekben” címő TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072. jelő pályázati 
támogatásból finanszírozandó pályázati eszköz beszerzésére és szolgáltatást 
végzı vállalkozás kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárásban a 
közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése 
szerinti bírálóbizottságot hozza létre 
 

� Balogh Zsigmond 
� Dombi György 
� Kállai Sándor 

 
 önkormányzati képviselık részvételével. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bírálóbizottság mőködésének 
megkezdéséhez a szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. november 15.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

302/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kompetencia 

alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – innovatív intézményekben” címő 
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072.jelő pályázati támogatásból finanszírozandó 
pályázati eszköz beszerzésére és a szolgáltatást végzı vállalkozás 
kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítási feladatainak 
ellátására a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 
IX/1. pontja 9. francia bekezdése alapján, a CSEMBI BT-t                    
(4273 Hajdúbagos, Tag tanya 23. szám) választja ki 250.000,- Ft + ÁFA 
díjazás ellenében. 
 
A képviselı-testület a lebonyolítási feladatok díjazására és a Közbeszerzési 
Értesítıben közzéteendı hirdetmények díjára külön fedezetet nem biztosít, 
mivel azok a pályázatban tervezettek és rendelkezésre állnak. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a kiválasztott lebonyolítóval a szerzıdés 
megkötésére és felkéri, hogy az egyéb szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2009. november 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

303/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a kizárólagos 
tulajdonában lévı Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (HÉPSZOLG Kft.) 
- 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám - Közbeszerzési Szabályzatának 
megalkotása során - tekintettel a 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-
testületi Határozatra - elvárásként fejezi ki, hogy a létrehozásra kerülı 
Bírálóbizottságába 4 fı tekintetében legyen meg a delegálási joga. 
 
A testület felhívja a cég ügyvezetı igazgatóját, hogy a Közbeszerzési 
Szabályzatot a fentiek figyelembevételével készítse el, a pályázatok 
kiírásáról pedig elızetesen kérje ki a Bírálóbizottság álláspontját. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a 
HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı igazgatóját értesítse. 
 
 
Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. október 31. 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

304/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Építı 
és Szolgáltató Kft. (HÉPSZOLG Kft.) - 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. 
szám -  létrehozandó „Hajdúnánási fürdı komplexum fejlesztés II. üteme 
meglévı fürdı gyógyturisztikai célú infrastrukturális fejlesztése és 
szolgáltatásainak bıvítése” tárgyú eredményesnek bizonyult pályázat hitel 
biztosítása, kivitelezésre irányuló építési beruházás, mőszaki ellenıri és 
tervellenıri feladatok ellátására a közbeszerzési bírálóbizottságba az alábbi 
személyeket delegálja: 
 

• Dr. Éles András 
• Oláh Miklós 
• Szólláth Tibor 
• Dombi György 

 
önkormányzati képviselık. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatáról a 
HÉPSZOLG Kft. ügyvezetı igazgatóját értesítse. 
 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. október 31. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

305/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a                        
261/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozatának megfelelıen a 
Hospit Egészségügyi Szolgáltató Kkt. (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92.) 
főtéskorszerősítési beruházással összefüggésben benyújtott megállapodás-
tervezetét megismerte, és azt az alábbi módosításokkal kívánja elfogadni: 
 
- a megállapodás-tervezet 8.) pontja kerüljön törlésre, 
-  a megállapodás-tervezet 9.) pontja szerinti értékcsökkenési leírás alapja az 

önkormányzati támogatással csökkentett beruházási összeg legyen. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt és fentiek szerint módosított 
megállapodásnak a Hospit Egészségügyi Szolgáltató Kkt-val történı 
megkötésérıl gondoskodjon.  

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

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 

 
 
 
 
 
 



 
MEGÁLLAPODÁS 

 
főtéskorszerősítési beruházással összefüggésben 

 
Ezen megállapodás (a továbbiakban: a "Szerzıdés") az alulírott helyen és idıpontban jött létre, az 

alábbi két szerzıdı fél között: 

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSPIT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KKT. 
 
székhely:  4080 Hajdúnánás, Magyar utca 92. 
cégjegyzékszám: 09 03 000286 
adószám:  20692076-1-09 
telefon/fax:  52-570617 
e-mail:              apolasi@hospit.t-online.hu 
bankszámlaszám:          61200247-10042494 
képviseletében:             dr. Nagy József, cégvezetı 
(a továbbiakban: "Hospit") 
 

2. HAJDÚNÁNÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
cím:                              4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
stat. számjele: 15372662 8411 32109 
képviseletében:             dr. Éles András, polgármester 
(a továbbiakban:  az "Önkormányzat") 

 
ELİZMÉNYEK, HÁTTÉR 
 
(A) A felek 2000. augusztus 9. napjától kezdıdıen szerzıdéses kapcsolatban állnak (Vállalkozási 

Szerzıdés), amely keretein belül a Hospit egészségügyi szolgáltatásokat nyújt (ápolási 
intézetet üzemeltet és mőködtet) az Önkormányzat tulajdonában álló, 4080 Hajdúnánás, 
Magyar utca 92. szám alatt álló épületben ('volt szülıotthon épülete') (az "Önkormányzati 
Épület"). A Hospit 2007-tıl kezdıdıen ápolási otthont mőködtet az ugyanazon ingatlanon 
emelt saját tulajdonú épületében is. 

 
(B) Az Önkormányzati Épület főtés- és melegvízellátását végzı gázkészülékek nagymértékben 

elavultak, hatékony élettartamukat jelentısen meghaladták, mőködésük megbízhatatlan, 
mihamarabbi cserére szorulnak. 

 
A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG: 
 
1. A tulajdonos Önkormányzat - utalva egyebek mellett képviselıtestületének vonatkozó, 

261/2009 (IX.24) számú képviselıtestületi határozatára - ezúton is megerısíti és kifejezi 
korábbi hozzájárulását ahhoz, hogy a tulajdonában álló, 4080 Hajdúnánás, Magyar utca 92. 
szám alatt található 3265/1 helyrajzi számú Önkormányzati Épületben (mint 'idegen tulajdonú 
épületben') a Hospit, mint üzemeltetı, főtéskorszerősítési beruházást (a "Beruházás") hajtson 
végre, alapvetıen az Önkormányzatnak korábban bemutatott árajánlatban foglalt mőszaki 
tartalomnak megfelelıen. A gáztervezési folyamat eredményeként, annak függvényében a 
pontos mőszaki tartalom – az alapvetı mőszaki cél megtartása mellett - kismértékben 
módosulhat. 

 



2. A jelen Szerzıdés megkötése nem jelent kötelezettséget a Hospit számára a Beruházás 
megvalósítására. A Hospit anyagi forrásainak és a végleges költségvetésnek fényében dönt a 
Beruházás megindításáról és lebonyolításáról. 

 
3. Amennyiben a Beruházás megvalósítása mellett dönt, a Hospit köti meg a Beruházás 

kivitelezéséhez szükséges tervezési, vállalkozási vagy egyéb szerzıdés(eke)t, és gondoskodik 
a Beruházás minél hamarabbi befejezésérıl. 

 
4. Az Önkormányzat ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges 

hatósági engedélyezési eljárásokban valamint a releváns közmőtársaságokkal szemben a 
Beruházással összefüggésben saját nevében a Hospit eljárjon. 

 
5. Az Önkormányzat a Beruházás megvalósítása esetén a Beruházás teljes költségvetésébıl 

1.000.000 Ft önrészt vállal. Ezen hozzájárulás akkor teljesítendı, amikor a Beruházásra 
vonatkozóan a kivitelezı által a Hospit felé kiállított (legalább 1.000.000 Ft összegő) elsı 
számla esedékessé vált, feltéve, hogy a Hospit igazolta, hogy a számla kivitelezı felé történı 
teljesítése megtörtént. Az Önkormányzat hozzájárulása ezen fizetési igazolás benyújtásától 
számított 8 napon belül fizetendı, átutalással, a Hospit fent megjelölt bankszámlájára. 

 
6. A Beruházás tıkeszükségletét – a fenti Önkormányzati önrészen felül – a Hospit biztosítja. 

 
7. A Hospit az idegen tulajdonú épületben végrehajtott Beruházás kapcsán a társasági adóról és 

az osztalékadóról szóló törvény 2. mellékletében megadott irányadó értékcsökkenési kulcsot 
fogja alkalmazni. 

 
8. Mindaddig, amíg a Beruházás könyv szerinti értéke nagyobb mint nulla, a Hospittal fennálló 

vállalkozási szerzıdés bármilyen okból történı megszüntetése esetén elszámolásnak van 
helye: az Önkormányzat a megszőnéskor köteles a Beruházás akkor fennálló könyv szerinti 
értékének a támogatással csökkentett összegét a Hospitnak megfizetni. 

 
A FENTIEK HITELÉÜL a felek szabályszerően felhatalmazott képviselıi e Szerzıdést az alábbi 
napon aláírták. 
 
Kelt: Hajdúnánáson, 2009. október ___. napján. 
 
 
HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
 
képviseletében: dr. Éles András, polgármester 
 
 
________________________________________________ 
 
 
HOSPIT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KKT. 
 
képviseletében: dr. Nagy József, cégvezetı 
 
 
________________________________________________ 
 
 

 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

306/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézményhez tartozó intézményeknél a 
gyermekélelmezést szolgáltató  Hajdúnánás Gyermek- és Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. számára a 2009. szeptember 1. napjától folytatott 
gyermekélelmezéshez támogatást biztosít a 242/2009. (VIII. 19.) számú 
Képviselı-testületi Határozat alapján általa beszedett térítési díjon felül, 
mely az önkormányzat által az államtól kapott gyermekélelmezéshez 
tartozó normatív állami hozzájárulásból és a mőködéséhez szükséges 
támogatásból áll, amely együttesen fedezi az élelmezési nyersanyagnormát 
és a rezsi költséget. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésérıl a Hajdúnánási Gyermek- 
és Közétkezetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját tájékoztassa, és 
intézkedjen a támogatás folyamatos átutalásáról, valamint a képviselı-
testület novemberi ülésére terjessze elı a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2009. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 5/2009. (III. 05.) 
Önkormányzati Rendelet további módosításáról szóló rendelet-tervezetet a 
mőködési támogatás 2009. évi összegének meghatározására. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester  
Határid ı: 2009. október 26. - értesítés, elsı átutalás  
  2009. november 30. - önkormányzati rendeletben történı  
  átvezetés 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

307/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 

az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások 
részletes feltételeirıl szóló 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet alapján a 
pályázati felhívásban közzétett feltételek mellett, pályázatot kíván benyújtani 
városismertetı és a városban mőködı turisztikai szolgáltatásokat bemutató 
kiadványok elkészítésére. 

 
 Célterület azonosító:  1 004 041 
 HACS neve: HA-VER Hajdúsági versenyképesség Non-profit Kft. 
 Jogcím: Közösségi célú fejlesztés 
 Célterület megnevezése: Hajdúság a XXI. század szemüvegén keresztül- 
 Marketing tevékenység ösztönzése 
 
2.) A képviselı-testület az 1.) pontban megjelölt cél 3.750 eFt bruttó 

összköltségő megvalósításához 3.000 eFt támogatást igényel. 
 A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a benyújtandó 

pályázathoz az elızetesen becsült költségvetés alapján a szükséges 750 eFt 
saját erıt az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, a megjelölt összeg 
költségvetésbe történı tervezésérıl és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. november 2. - a pályázat benyújtására 
 2010. január 31.       - önerı tervezésére 
  

 

kmft. 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. október      
21-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 

308/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, 
hogy a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet létrehozása 
érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív 
Program támogatási rendszeréhez benyújtott sikeres regisztrációs pályázat 
kapcsán elindult egyeztetési folyamatok nem vezettek eredményre a 
pályázatban megjelölt kötelezı feltételek teljesítésére vonatkozóan, így a 
„Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása” címő, 
EAOP-2008-2.1.3. kódszámú pályázat nem kerülhet 2009. október 30-i 
határidıre benyújtásra. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy 
pályázati szándékát fenntartja és azt ismételt pályázat kiírása esetén be 
kívánja nyújtani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a közös TDM 
pályázatban részt venni szándékozó - Hajdúböszörmény, Balmazújváros, 
Görbeháza, Hajdúdorog, Téglás, Nagyhegyes, Hajdúhadház - települések 
polgármestereit tájékoztassa. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. október 31. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyzı 
 


