
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
32/2009. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, a 14/2009. (VI. 29.) és a 
17/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletekkel módosított 5/2009.  
(III. 05.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 32/2009. (XII. 01.) 
Önkormányzati Rendeletet  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı     
Határid ı: 2009. december 01. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
320/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
306/2009. (X. 21.) számú Képviselı-testületi Határozatot akként 
módosítja, hogy a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
számára a 2009. szeptember 1. napjától folytatott gyermekélelmezéshez 
biztosított támogatás az államtól kapott gyermekélelmezéshez tartozó 
normatív állami hozzájárulásból és a mőködéséhez szükséges 
támogatásból áll, amely a Kft. által beszedett térítési díjjal együttesen 
fedezi az élelmezési nyersanyagnormát, a rezsi költséget és a jogszabály 
alapján ingyenesen étkezık nyersanyagnormája után fizetendı általános 
forgalmi adót. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Hajdúnánási Gyermek- és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatóját tájékoztassa, valamint 
gondoskodjon a támogatás ilyen módon történı folyamatos átutalásáról. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester     
Határid ı: 2009. december 10. 

  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
321/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2009. évi költségvetési gazdálkodásának az I-III. negyedév 
alatt elért eredményeirıl szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
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. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
322/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a „család-, anya-, 
csecsemıvédelem személyi és tárgyi feltételeinek alakulásáról és 
eredményeirıl 2004-2008. között” címő tájékoztatóját megismerte és azt 
elfogadja. 

 
 

Felelıs:        - 
Határid ı:    - 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
323/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 2010. évi 
költségvetés koncepciójáról szóló elıterjesztést elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a vitában elhangzottak 
figyelembevételével, a 2010. évi költségvetésrıl szóló rendelet-
tervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény     
71. § (1) bekezdésében meghatározott határidıig terjessze a képviselı-
testület elé. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2010. február 15. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, 

hogy az elfogadott 2010. évi költségvetési koncepciót a vitában 
elhangzott javaslatokkal együtt közzéteszi a város honlapján. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
324/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önállóan és 
részben önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 
2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének ütemezését a mellékletben 
foglaltaknak megfelelıen elfogadja. 

 
Felkéri a jegyzıt, hogy az ütemezett ellenırzések végrehajtásáról 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı 
Határid ı: 2010. december 31. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Melléklet 
 

ÜTEMTERV 
a 2010. évre tervezett pénzügyi-gazdasági ellenırzésekhez 

 
 
Átfogó pénzügyi-gazdasági ellenırzés: 
 

I. negyedév 
- Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú  
 Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 30 nap  
 (kiemelten kezelve a Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátását) 

II. negyedév 
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 20 nap 
- Kırösi Csoma Sándor Gimnázium,  Szakközép-,  
 Szakképzı és Általános Iskola, Kollégium és tagintézménye 45 nap 

IV. negyedév 
- II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola 25 nap 
- Barcsa János Általános Iskola 25 nap 
 
Célellenırzés: 

I. negyedév 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  
végzett magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos  
adóhatósági tevékenység ellenırzése 15 nap 
 
A Hajdúnánási Óvodában 2009. évben végrehajtott leltározási  
tevékenység utóellenırzése 15 nap  

III. negyedév 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában  
az értékpapírok nyilvántartásának és kezelésének ellenırzése 15 nap 
 
A 2007. évi Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázaton nyertes 
pályázók támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek ellenırzése 15 nap 
 
Kistérségi feladatellátás 
 
A Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás  
megállapodása alapján szükség szerint  max. 20 nap 

 
 
 
Hajdúnánás, 2009. november 26. 



Kockázatelemzés 
 
 

1. Az elvégzett kockázatelemzés rövid összefoglalása 
 
Az elemzés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat intézményeinél végzett 
ellenırzések tapasztalatai alapján készült. 
 
- A 2010. évi ellenırzési ütemtervbe átfogó pénzügyi-gazdasági 

ellenırzésként felvett önkormányzati fenntartású intézmények 
kiválasztásánál az alapvetı minısítési szempont (kockázati tényezı) az elızı 
vizsgálat óta eltelt idı volt. A kockázati tényezık között szerepelt az 
intézmények szervezeti átalakulása, amely a Kırösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, Kollégiumnál, 
valamint a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjteménynél 
jelentkezett. Az ellenırzések rendszerellenırzés keretében kerülnek 
végrehajtásra, amelynek jellemzıje, hogy a szervezet átfogó vizsgálata során 
a szabályszerőség, a szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az 
eredményesség kerül ellenırzésre. Fontos szempont, hogy az intézmények 
mőködésérıl folyamatosan átfogó képet kapjunk, ezért az önkormányzati 
fenntartású intézményeknél végzett rendszerellenırzést kétévente el kell 
végezni. 

 
- Az önkormányzati vagyon védelmének megfelelı biztosítása elengedhetetlen 

követelmény, amely ezáltal a magas kockázatú feladatok között szerepel, így 
a vagyon kezelésének és nyilvántartásának ellenırzését idıszakonként el kell 
végezni. Az önkormányzati fenntartású intézmények átfogó ellenırzése 
során ez kiemelt feladatként jelentkezik, és a tevékenység végrehajtása során 
mutatkozó hiányosság esetén annak utólagos ellenırzése fontos 
vagyonvédelmi érdek. Mindezek indokolják a Hajdúnánási Óvodában a 
2009. évi leltározás utóellenırzés keretében történı végrehajtását. 

 
- A gazdasági makrokörnyezet hatással van minden gazdálkodó szervezet 

mőködésére, így az önkormányzatok sem kerülhetik el a makrogazdaságban 
– az elmúlt évben – végbement események hatásait, amelyek a pénz- és 
értékpapírpiacot is érintették, ezáltal az értékpapírok kezelése magas 
kockázatú feladat, és annak ellenırzése kiemelten indokolt.   

 
- A közpénzek államháztartáson kívül történı felhasználása fokozott kockázati 

tényezıként értékelhetı, így a vállalkozásoknak nyújtott vissza nem térítendı 
támogatások felhasználásának szerzıdésszerőségérıl ellenırzés formájában 
kell meggyızıdni.  

 
2. A kockázatelemzés eredménye 

 
A kockázatelemzés alapján az ellenırzési ütemtervben megjelölt ellenırzések 
végrehajtása indokolt 2010. évben. 

 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
325/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - tekintettel arra, 
hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl 
szóló, többször módosított 5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendeletében 
külön forrást a Város Napi rendezvényekre nem biztosított - a Város Napi 
rendezvények 2009. évi lebonyolításához 500.000,- Ft összeget biztosít az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
 

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

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
326/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte az 

önkormányzat által fenntartott általános iskolák beiskolázási körzeteiben a 
2010-2011. tanévtıl a 2015/2016. tanévig várható tanköteles gyermekek 
létszámát, és tudomásul veszi az arról szóló tájékoztatást. 

  

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve az 
önkormányzat által fenntartott általános iskolák beiskolázási körzeteiben a 
2015/2016. tanévig várható tanköteles gyermekek létszámát úgy határoz, 
hogy szükségesnek látja az általános iskolák körzeti beosztását tartalmazó 
28/2004. (II. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat módosítását a  
2009. decemberi testületi ülésen. 

 

3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel az 
általános iskolák tantermi, tárgyi és személyi feltételeire - úgy határoz, 
hogy az önkormányzati fenntartású általános iskolák a 2010/2011. 
tanévtıl legfeljebb két elsı osztályt indíthatnak a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében 
meghatározott létszámhatároknak megfelelıen.  

 

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık 
tájékoztatásáról gondoskodjon, valamint az általános iskolák körzeti 
beosztását tartalmazó 28/2004. (II. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat 
módosításával kapcsolatosan – a képviselı-testület decemberi ülésére – 
készítsen elıterjesztést. 

 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. - az intézményvezetık tájékoztatására 
 2009. december 17. - elıterjesztés készítésére 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                      jegyzı 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
327/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı–testülete úgy határoz, hogy 
az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám) módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát a melléklet szerint elfogadja.  

 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított 
alapító okiratot aláírja. 

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88/A. § (3) bekezdése alapján a 
változást az adatváltozástól, illetve az ezt tartalmazó okirat kiállításától 
számított tizenöt napon belül jelentse be a Magyar Államkincstár Észak-
alföldi Regionális Igazgatóságánál.  

 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 03.   - az alapító okirat aláírására 

  2009. december 10.   -   az adatváltozás bejelentésére 
   

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyzı 
 
 
 
 
 
 



 
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás Alapító Okirat-

tervezete 
(egységes szerkezetben a 2008. június 16-án, a 2008. november 20-

án, a 2009. június 25-én és a 2009. november 26-án kelt 
módosításokkal) 

 
 
Jelen alapító okiratot aláíró települések a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. tv., a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV tv. 16. §-ban 
foglalt rendelkezések alapján, valamint a szak- és felnıttképzést érintı 
reformprogram végrehajtásához szükséges törvények módosításáról szóló 
2007. évi CII. tv. rendelkezései,  továbbá a szakképzésrıl szóló 1993. évi 
LXXVI. tv. 2. § (5) a.) pontjában rögzítettek szerint a hivatkozott 
jogszabályokban meghatározott helyi önkormányzati oktatási feladatok 
hatékonyabb ellátása céljából, önkéntes elhatározásukból, tiszteletben 
tartva az önkormányzatok egyenjogúságát, a kölcsönös elınyök alapján, a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 89/B. § rendelkezései alapján jelen 
alapító okiratot aláíró önkormányzatok, mint a TISZK egyik modelljét  
 

SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS-t 
 
hoznak létre a következıkben meghatározott célok, feladatok együttes 
megvalósítására, szervezetten.  
 
A társulás tagjai az együttmőködés elvét magukénak vallják, és 
tevékenységükben képviselni kívánják.  
 
A társulás alapvetı célja, amelyet a megállapodást elfogadó és aláíró 
önkormányzatok alaptevékenységként vállalnak:  

� a fenntartásukban mőködı szakképzı iskolák együttmőködésével 
kapcsolatos szervezetfejlesztés, 

� új képzési struktúra kialakítására alkalmas tevékenység folytatása, 
amely a gazdaság igényéhez igazodik és megfelel a korszerő, 
moduláris képzésre való felkészítésnek, 

� továbbá a hátrányos helyzető, oktatási rendszerbıl lemorzsolódók 
bevonása a szakképzésbe valamint 

� a szak- és felnıttképzés folytatásával a munkavállalói kompetenciák 
fejlesztése 

� és a munkaerıpiac szereplıinek, vállalkozóinak bevonása, a 
Kereskedelmi és Iparkamara tagszervezeteinek aktív részvétele, 
közös EU-s pályázatok beadása, menedzselése  

 
Mindezeken a kötelezı tevékenységeken felül a társulás tagjai vállalják: 

1. közösségi funkciók ellátását is a hátrányos helyzető családok 
számára, úgymint: 

� a pályaválasztási és pályaorientációs feladatok, 
� karrier-tanácsadás és pályaorientációs tanácsadás, 
� gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás, 
� informatikai készségfejlesztés, 



� családpedagógiai szolgáltatás 
 

2. Fejlesztési tevékenység keretében a modul rendszerő 
szakképzéshez és a közösségi funkciók ellátásához szükséges 
tananyagok és pedagógus-továbbképzési anyagok kidolgozását és a 
gyakorlati képzésben résztvevık számára biztosítását, prioritást 
adva az          e-tanuláshoz szükséges tananyagnak, 

 
3. Tanácsadás végzését, amelyen belül tanácsadói szolgáltatást 

biztosítanak a gazdálkodó szervezetnél gyakorlati képzést folytatók 
számára, a gyakorlati oktatás helyszínén, 

 
4. A képzés eredményének széleskörő terjesztése, konferenciák, 

tanulmányutak szervezése, kiadványok, reklámanyagok készítése, 
nyomdai elıállítása,  

 
5. Program eredményeinek nyomon követési tevékenysége (tanulók, 

oktatók, szülık körében végzett adatgyőjtés, felmérések, elemzések 
készítése) 

 
I.   A társulás neve:  
 Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 
 

II. A társulás székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám. 
 

III.  A társulás részét képezı intézmények adatai (valamennyi intézmény 
és azok valamennyi telephelye a társulás telephelye): 

  
Fenntartó neve Intézmény neve 

 
Intézmény 

OM 
azonosítója 

Intézmény címe 
(székhelye) 

Intézmény 
telephelye(i) 

Hajdúböszörmény 
Város 
Önkormányzata 

Bocskai István 
Gimnázium 
 

031204 4220 
Hajdúböszörmény, 
Bocskai István tér 12. 

- 

Hajdúböszörmény 
Város 
Önkormányzata 

Széchenyi István 
Mezıgazdasági 
Szakképzı Iskola 
és Kollégium 

031240 4220 
Hajdúböszörmény, 
Radnóti Miklós utca 3. 

Hajdúböszörmény, 
Városkert utca 40., 
Külsı-újvárosi 
útfél 

Hajdúnánás 
Városi 
Önkormányzat 

Kırösi Csoma 
Sándor 
Gimnázium, 
Szakközép-, 
Szakképzı és 
Általános Iskola, 
Kollégium 

031209 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 29. 

Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 4.; 
Bocskai u. 20.; 
Irányi u. 3.; 
Baross u. 11.; 
Baross u. 11/a 

Polgár Város 
Önkormányzata 

József Attila 
Gimnázium és 
Szakképzı Iskola 

200926 4090 Polgár,  
Kiss Ernı u. 10 

Polgár,  
Széchenyi u. 12.; 
Barankovics tér 2.; 
Móricz u. 3-5. 

Tiszalök Város 
Önkormányzata 

Teleki Blanka 
Gimnázium, 
Szakközépiskola, 
Szakiskola és 
Kollégium 

200580 4450 Tiszalök,  
Ady Endre u. 35. 
 

Tiszalök, 
Bocskai u. 17. 

 



 
IV. A társulás mőködési területe: a társulás 4 önkormányzatának 

közigazgatási területe. 
 

V.  Alapító szervek:   

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér. 1. szám) 
3.  Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 
5. szám) 
4.  Tiszalök Város Önkormányzata (4450 Tiszalök, Kossuth út 
67. szám) 

 
VI.  Irányító szervek neve, székhelye: 

1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata  
 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám 
2.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat  

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1. szám 
3.  Polgár Város Önkormányzata  
 4090 Polgár, Barankovics tér 5. szám 
4.  Tiszalök Város Önkormányzata  
 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. szám 

 
VII.      A társulás tagjai által a társulásra átruházott feladat- és 
hatáskörök: 

- A társulás a regionális fejlesztési és képzési bizottság 
döntésének megfelelıen - a szakképzés fejlesztési irányára és 
beiskolázási arányára tekintettel - meghatározza a társulás tagjai 
által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható 
osztályok számát. 

 

- A szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az 
iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál. 
 

VIII. Típus szerinti besorolása: 
- a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató  
- közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
 

IX. A társulás jogi személy. A társulás, mint jogi személyiséggel 
rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv, az elıirányzatok 
feletti rendelkezés jogosultsága szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv, amely jogokat szerezhet, és 
kötelezettségeket vállalhat. Létrehozásához alapító okirat szükséges. 
Jogi személyiséggé válásához szükséges, hogy a megállapodást a 
társult önkormányzatok képviselı-testületei minısített szótöbbséggel 
hozott határozatukkal elfogadják és a társulást a Magyar 
Államkincstár nyilvántartásba vegye. 

 
X. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  



                                    8560 000 Oktatást kiegészítı tevékenység   
 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése: 
-  805915 oktatási célok és egyéb feladatok 
2010. január 1-jétıl alkalmazandó szakfeladat száma, 
megnevezése: 
- 856091 szakképzési és felnıttképzési támogatások 
 
                                

XI. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
- A Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény  
 

XII. A társulási tanács 
 

1. A társulás döntéshozó szervére vonatkozó szabályok:  
A társulás tagjai megállapodnak, hogy közös döntéshozó szervet 
hoznak létre. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács.  
 
 

 A társulási tanács dönt:  
� a társulásból kiválás, 
� a társulási megállapodás módosítása,  
� a társulási megállapodás megszüntetéséhez a más társuláshoz 
történı csatlakozáshoz való hozzájárulás kivételével. A társult 
önkormányzatok képviselı-testületei a társulási tanácsot 
átruházott önkormányzati feladat és hatáskör gyakorlása 
körében a társulási törvény 11. §-a szerinti felhatalmazással élve 
feljogosítják a különösen a következı döntési jogkörök 
gyakorlására: 
a.) döntés pályázatok benyújtásáról 
b.) szakképzés fejlesztési hozzájárulás felosztása. 
 

   2. A társulási tanácsban a társulás tagjait a polgármesterek vagy az 
általuk írásban meghatározott személyek képviselik. A társulás 
tagjai szavazati jogukkal az 1 (egy) tag, 1 (egy) szavazat arányában 
rendelkeznek. A társulás ülésén tanácskozási joggal részt vesznek a 
társulásban érintett intézmények képviselıi. 

 
3. A társulási tanács tagjai sorából elnököt és 1 fı elnökhelyettest 

választ. A társulást a társulási tanács elnöke képviseli, akinek 
megbízatása 1 (egy) évre szól. Az 1 (egy) évet követıen a társulási 
tanács tagjai sorából újból elnököt és elnökhelyettest választ. A 
társulás elnökének személyérıl a társulási tanács titkos szavazással 
dönt. 

 
4. A társulási tanács tagjai feladatukat társadalmi megbízatásban 

látják el, ezért tiszteletdíjban nem részesülnek, de igazolt 
költségeiket a társulás köteles megtéríteni. 

 



5. A társulás a társulási tanács által elkészített és elfogadott 
munkaterv szerint mőködik. A társulási tanács döntését ülésén, 
határozattal hozza meg. Az ülésekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, 
amelyre a képviselı-testület ülésérıl készített jegyzıkönyvre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzıkönyvet 
az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A 
jegyzıkönyvet tizenöt napon belül meg kell küldeni az Észak-alföldi 
Regionális Közigazgatási Hivatalnak. A társulási tanács üléseit a 
tanács elnöke, annak akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja 
össze és vezeti le. Az ülést össze kell hívni szükség szerint, de 
legalább évente 5 (öt) alkalommal. Össze kell hívni, továbbá a 
társulási tanács által meghatározott idıpontban, a társulás bármely 
tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, az Észak-alföldi 
Regionális Közigazgatási Hivatal kezdeményezésére. 

 

A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társult tagok 
100 %-a, azaz valamennyi szavazati joggal rendelkezı képviselıje 
jelen van. A javaslat elfogadásához minısített többség szükséges. 
Szavazni személyesen vagy a társulás tagja által írásban 
meghatalmazott helyettes képviselı útján lehet.  

 

6. A társulási tanács tagjai képviselı-testületeiknek évente 
beszámolnak a társulási tanácsban végzett tevékenységükrıl. 

 
7. A társulási tanács megalakultnak tekintendı, ha a képviselı-

testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, a társulási 
tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását, és társult tagok 
képviselıi a megállapodást és jelen alapító okiratot aláírásukkal 
ellátták.  

 
XIII. A társulási tanács részletes mőködési szabályait maga állapítja meg. 
 
XIV.  A társulás mőködési rendjének felügyelete, az ezzel kapcsolatos 

jogok gyakorlása  
 

 1.) Törvényességi ellenırzés szerve: az Észak-alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal 4024 Debrecen, Piac u. 54. szám.  

  
2.) A társulásban részt vevı önkormányzatok jogosultak 

ellenırizni a társulás gazdálkodását és mőködését, valamint 
jogosultak a társulás költségvetésének jóváhagyására. A 
társulás elnöke tájékoztatja a gazdasági év végén az 
önkormányzatok képviselı-testületeit a társulás 
mőködésérıl. 

 
3.) A társulás mőködésének feltételeit a gesztor önkormányzat 

biztosítja a Polgármesteri Hivatal munkaszervezete útján. 
 

XV.  A társulás vagyona, a társulásnak átadott vagyontárgyak, 
vagyonnal való rendelkezés 

 



1.) A települési önkormányzatok induló vagyonként az általuk 
mőködtetett intézmények hivatalos statisztikai jelentésében 
megadott szakképzésben résztvevı tanulói létszámnak 
megfelelıen, tanulónként 1.000.- Ft hozzájárulást fizetnek, 
amelyet a  társulás alakulásának évében 2007. december 15-ig, 
ezt követıen minden év március 1-ig kötelesek megfizetni. 

 A társulásban lévı fenntartók által mőködtetett intézmények 
hivatalos statisztikai jelentésében megadott szakképzésben 
részt vevı tanulói létszám alapján történik a társulás tagjainak 
költségvetési hozzájárulása. 

 A tanulói létszámadatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.  
A társulás mőködéséhez szükséges vagyont a települési 
önkormányzatok folyamatosan kötelesek biztosítani a 
feladatellátáshoz elnyert pályázati pénzeszközök és szükség 
szerint saját pénzeszközeik rendelkezésre bocsátásával.  
 

 2.) A társulás által foglalkoztatott személy foglalkoztatásának 
költségeit a társulás tagjai egyenlı arányban közösen viselik, 
amennyiben azt pályázati forrásból nem tudják biztosítani. Az 
alkalmazott személy munkavégzésre a mindenkori gesztor 
székhelyén köteles. 

 
3.) A társulás vagyonáról, a rendelkezésre bocsátás módjáról a 

tagönkormányzatok szükség szerint késıbb döntenek.  
 
4.)  A tag települések képviselı-testületei minden évben 

megtárgyalják a társulás mőködésének tapasztalatait, döntenek 
a társulás mőködéséhez szükséges pénzeszközöknek a 
költségvetésükben történı elkülönítésérıl. A társulásban 
résztvevı önkormányzatok ez irányú döntésüket legkésıbb a 
költségvetésük elfogadásával egyidejőleg hozzák meg. 
Amennyiben a társult tag ez irányú kötelezettségének ismételt 
felhívásra határidıben nem tett eleget, úgy a tagok minısített 
többséggel hozott szavazatával kizárhatja a társulásból az adott 
önkormányzatot.  

 
5.)  A társulás határozatlan idıre jön létre. A társulás megszőnik, 

ha tagjai annak megszőnésérıl döntenek, amelyhez a 
társulásban részt vevı képviselı-testületek - a társulás tagjai - 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges. 

  
6.) A társulási megállapodást felmondani - kivéve a társulási 

megállapodás év közbeni felmondását - a naptári év utolsó 
napjával lehet, de a tárgyév július 1. napjával léphet hatályba. 
A felmondásról szóló – minısített többségi szavazataránnyal 
hozott – döntést a képviselı-testület legalább egy tanítási évvel 
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A 
felmondást a társulás bármelyik tagja kezdeményezheti. A 
felmondásról a kezdeményezés megküldésétıl számított hatvan 
napon belül döntenek. 

 



7.) A társulási megállapodás felmondása, vagy a társulás 
megszőnése esetén a meglévı vagyontárgyak és a maradvány a 
társult vagy kilépı tagok között a társulást alkotó tagok által a 
társulás rendelkezésére bocsátott összes társulási hozzájárulás 
egymáshoz viszonyított arányában kerül felosztásra, a 
kötelezettségek is ilyen arányban terhelik a tagokat, illetve 
kilépı tagokat.   

 
8.) A társulás kiegészítı tevékenységet, vállalkozási tevékenységet  
       nem folytat.  
 
9.) A társulás pénzügyi, gazdasági feladatait Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1. szám). Pénzeszközeit a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat bankszámláját vezetı 
banknál nyitott bankszámlán kezeli. 

 
XVI. Záró rendelkezések 

 
1.) Jelen Alapító okirat aláírásának napján lép hatályba. 
 

 
 2.) Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 
1997. évi CXXXV. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv., továbbá a szakképzéssel és a közoktatással 
összefüggı ágazati jogszabályok az irányadók. 

 
 

Ezen Alapító okiratot - annak elolvasása és értelmezése után - mint 
akaratommal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írtam alá.  
 

Hajdúnánás, 2009. november 26. napján  
 
 
 
 Kiss Attila Dr. Éles András 
 polgármester polgármester 
 H a j d ú b ö s z ö r m é n y H a j d ú n á n á s 
 
 
 
 Tóth József Gömze Sándor 
 polgármester polgármester 
 P o l g á r T i s z a l ö k  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1. számú melléklet 
 
 

Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 
 

A társulásban lévı fenntartók által mőködtetett intézmények hivatalos 
statisztikai jelentésében megadott szakképzésben részt vevı tanulói 

létszám adatok 
2008/2009. tanév 

 
 
 

Ssz. 
 

Intézmény neve, címe 
Szakképzésben 
résztvevı tanulói 

létszám (fı) 
 

 
1. 

Széchenyi István Mezıgazdasági Szakképzı 
Iskola és Kollégium 
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. szám) 

667 

2. Bocskai István Gimnázium  
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 12. 
szám) 

6 

 
3. 

Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképzı és Általános Iskola, 
Kollégium 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) 

 
1132 

4. József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola 
(4090 Polgár, Kiss Ernı u. 10. szám) 

477 

 
5. 

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
(4450 Tiszalök, Ady E. u. 35. szám) 

176 

 
 

 
Hajdúnánás, 2009. november 26. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
328/2009. (XI. 26.) 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 Barcsa János Általános Iskola és a  
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola módosított Pedagógiai 
Programját, valamint módosított Minıségirányítási Programját.   

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetık 
tájékoztatásáról gondoskodjon.  

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 11. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
329/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Barcsa János 
Általános Iskola 2009. évi költségvetési gazdálkodásának helyzetét 
megvizsgálva, 2.500 eFt póttámogatást biztosít az intézmény számára az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
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. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
330/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a 
Hajdúnánási Óvoda intézményvezetıjének a 8. Számú Óvodában lévı 
vízmelegítı gázbojler cseréjére vonatkozó kérelmét, úgy határoz, hogy a 
cseréhez bruttó 1.200.000.- Ft összeget biztosít az önkormányzat   
2009. évi költségvetésének tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 05. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
331/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselı-testülete a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény módosított Alapító Okiratát a 
melléklet szerint elfogadja.  

 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88/A. § (3) bekezdése alapján a 
változást az adatváltozástól, illetve az ezt tartalmazó okirat kiállításától 
számított tizenöt napon belül jelentse be a Magyar Államkincstár Észak-
alföldi Regionális Igazgatóságánál, valamint a testület döntésérıl az 
intézmény vezetıjét értesítse.  

 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10.    

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A LA P Í T Ó   O K I R A T  A LA P Í T Ó   O K I R A T  A LA P Í T Ó   O K I R A T  A LA P Í T Ó   O K I R A T      
    

 
1. Az intézmény neve: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Győjtemény    
 
2. Jogelıd intézmény :  Móricz Pál Városi Mővelıdési Központ és 

Könyvtár 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  
 
3. Székhelye:  4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz. 
 
4. Telephelyei:    - Helytörténeti Győjtemény 
        4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz. 
      - Hajdú Ház és Kovácsmőhely 
        4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21. sz. 

                                               - Sarokbástya         
                                                 4080 Hajdúnánás, 4953. hrsz.  
                                               - Csıszkunyhók:     
                                                 4080 Hajdúnánás, Csepőskert 10286. hrsz. 
                                                 4080 Hajdúnánás, Csepőskert 10354. hrsz. 
                                                 4080 Hajdúnánás, Újszılı 11669/2. hrsz. 

5. Típus szerinti besorolása: 
 - a tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató   
 - közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:   
  önállóan mőködı költségvetési szerv, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv.  
 

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

6. Jogszabályban meghatározott közfeladatok :  
    - könyvtári ellátás,  
    - közérdekő muzeális győjtemény,  

- történelmi hely, építmény, egyéb 
látványosság  mőködtetése 

 
7. Alapvetı szakágazat száma és megnevezése:  9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
  
Alaptevékenységek:                               A muzeális intézményekrıl, a nyilvános  

könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl 
szóló 1997. évi CXL. törvény 55. és 65. §-
aiban meghatározottak.  
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2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

923127 Közmővelıdési könyvtári 
tevékenység  

923215 Múzeumi tevékenység  
 751922  Önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

 
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, 
megırzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások  
910201  Múzeumi győjteményi 

tevékenység  
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó 

és publikációs tevékenység  
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység  
910204  Múzeumi közmővelıdési, 

közönségkapcsolati tevékenység  
910301  Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság mőködtetése  
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság megóvása  
941901 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi tárulások elszámolásai  
 

Kisegítı tevékenység:  
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.  
 

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás  
 

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
     

8. Felügyeleti szerv által 
    meghatározott kiegészítı  
    tevékenysége:  - lemezek, DVD-lemezek kölcsönzése 
    - reprográfiai szolgáltatás 
    - internet szolgáltatás 
    - kiadványok szerkesztése, kiadása 
 
9. Vállalkozási tevékenység :  nincs  
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10. Mőködési köre:  Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 

11. Alapítás éve:  2008. 
 

12. Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı- 
   testülete 

13. Irányító szerv neve, székhelye:  
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı- 

testülete 
    4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  

 
14. Felügyeleti szerv neve, székhelye:  

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı- 
testülete 

    4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 

15. Költségvetési szerv vezetıjének  
       kinevezési rendje: önálló jogi személyként mőködı költségvetési  

szerv, vezetıje az igazgató, akit Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 5 év határozott 
idıtartamra nevez ki. 

 

16. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató 
 

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

 a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. 
törvény  

 

18. 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 21/2005.  
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint. 

19. A vagyon feletti rendelkezés: 
   az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 10. §-a, a 

rendeltetésszerő használatot meghaladó 
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés 
pedig a 12. § (3) bekezdés szerint 

 

20. Ingatlanok címe és  4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.  
 helyrajzi száma: 3510. hrsz. (alapterülete: 2367 m2, ebbıl 630 m2 a   

könyvtár) 
 

 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz. 
   4940. hrsz. (alapterülete: 1592 m2) 
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 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21. sz. 
87. hrsz.  (alapterülete: 601 m2) 

 
                                                               4080 Hajdúnánás, 4953. hrsz.  
   
                                          4080 Hajdúnánás, Csepőskert 10286. hrsz. 
                                          4080 Hajdúnánás, Csepőskert 10354. hrsz. 
                                          4080 Hajdúnánás, Újszılı 11669/2. hrsz. 
 
 

 
 
 

Záradék:   A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény alapító okirata a  
331/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselı-testületének jóváhagyásával 2009. december 1-jén 
lép hatályba.  

 
 
 
 
Hajdúnánás, 2009. november 26. 
 
 
 

 

      Szőcsné dr. Sebestyén Irén  
                                                                       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
332/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete indokoltnak látja a 
219/2001. (XII. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat felülvizsgálatát, 
illetve a Szociális Gondozási Központ, a Városi Bölcsıde és a 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat együttmőködési szabályait – a 
munkamegosztás és felelısségvállalás rendjét – az államháztartás 
mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet alapján 
újraszabályozni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület decemberi ülésére 
elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 17.  
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                             jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
333/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális 
Gondozási Központ munkájáról szóló beszámolót a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
92/B. § (1) d) pontja alapján megismerte és azt elfogadja. 

 
 A képviselı-testület köszönetét fejezi ki a Szociális Gondozási Központ 

vezetıjének és dolgozóinak a végzett munkájukért. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület köszönet-nyilvánítását 

az intézmény vezetıje felé tolmácsolja. 
 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. 

 
 

 
kmft. 

 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
334/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális 
Gondozási Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint 
Szakmai Programját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja alapján megismerte és azt 
jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjének értesítésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:  Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
335/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális 

Gondozási Központ módosított alapító okiratát – a melléklet szerint – 
elfogadja. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi 

Bölcsıde módosított alapító okiratát – a melléklet szerint – elfogadja. 
 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat a Magyar 
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához nyújtsa be és az 
intézményvezetıket értesítse. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 11. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
1. Az intézmény neve: Szociális Gondozási Központ 
 

2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. 
 
3. Mőködési köre:   
 - szociális alapszolgáltatások esetén:  Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 - átmeneti elhelyezés esetén: Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 

4. Típus szerinti besorolása: 
 - a tevékenység jellege alapján :  közszolgáltató költségvetési szerv  
 - közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:   
  önállóan mőködı és gazdálkodó 

költségvetési szerv 
 

  A Városi Bölcsıde és a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat, mint önállóan 
mőködı költségvetési szerv operatív 
gazdálkodását, feladatkörébe utalva végzi. 

 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladat:  
       Személyes gondoskodást nyújtó szociális 

alapszolgáltatások és szakellátás az alábbiak 
szerint: 

       nappali ellátás biztosítása - Idısek Klubja 
 étkeztetés  
 házi segítségnyújtás  
 átmeneti elhelyezés biztosítása - Idısek 

Gondozóháza 
 
6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése:  8810 Idısek, fogyatékossággal élık 

szociális ellátása bentlakás nélkül 
 

Alaptevékenységei: 
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:  
 853181 Átmeneti elhelyezést biztosító 

ellátások  
 853233  Házi segítségnyújtás 
 853255  Szociális étkeztetés 
 853266  Nappali szociális ellátás  
 751922  Önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások 
elszámolás  

 701015  Saját és bérelt ingatlan hasznosítás 
 552411 Munkahelyi étkeztetés  
 

2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatok :  
 881011  Idısek nappali ellátása 
 889921  Szociális étkeztetés 
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 889922  Házi segítségnyújtás 
 873012  Idıskorúak átmeneti ellátása 
 841901 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai  
 682002  Nem lakóingatlan bérbeadása  
 

 
Kiegészítı tevékenysége:  nincs  

 

Kisegítı tevékenysége:        562917 Munkahelyi étkeztetés 
          562920 Egyéb vendéglátás 
 
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 20 %-a.  
 
Vállalkozási tevékenysége :  nincs  

 

7. Alapítás éve: 1992. 
 

8. Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
                                                                     Képviselı-testülete  

9. Az intézmény jogelıdje:  Városi Szakorvosi Rendelıintézet és 
Ápolási Intézet 

 Hajdúnánás, Kossuth. u. 10. 
 

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

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

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

13. Költségvetési szerv vezetıjének  Az intézményvezetıi állást nyilvános 
kinevezési rendje: pályázat útján kell betölteni. A határozott
 idıre - 5 évre - szóló magasabb                 
                                                               vezetıi kinevezést Hajdúnánás Városi 
 Önkormányzat Képviselı-testülete adja. 

 

14. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményvezetı 
 
 

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

   a Munka Törvénykönyvérı l  szóló 
   1992. évi XXII. törvény  
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16. 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 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) szerint. 

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

10. §-a, a rendeltetésszerő használatot 
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a  
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3) 
bekezdés szerint 

 
20. Az ingatlanok helyrajzi száma:   Hajdúnánás, Polgári u. 12.            

    hrsz.: 1131. (alapterület: 1394 m2) 
 
 
 

Záradék:   A Szociális Gondozási Központ alapító okirata a 335/1/2009. (XI. 26.) számú 
Képviselı-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-
testületének jóváhagyásával 2009. december 1-jén lép hatályba.  

 
 
 
Hajdúnánás, 2009. november 26. 
 
 
 

                                                                                 Szőcsné dr. Sebestyén Irén  
                                                                                       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    



A L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A TA L A P Í T Ó  O K I R A T     
 
1. Az intézmény neve: Városi Bölcsıde 
 

2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10. 
 

3. Mőködési köre:  Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 

4. Típus szerinti besorolása: 
 - a tevékenység jellege alapján :  közszolgáltató költségvetési szerv   
 - közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:   
  önállóan mőködı költségvetési szerv, az 

elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel 
rendelkezı költségvetési szerv.  

 

Gazdálkodási feladatait a Szociális 
Gondozási Központ látja el. A 
munkamegosztás és a felelısségvállalás 
rendjét a képviselı-testület által jóváhagyott 
szabályozás tartalmazza.  

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: bölcsıdei ellátás  
 

6. Alapvetı szakágazat száma, megnevezése: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
    
   Alaptevékenysége:  
 

 2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladat:  
 853211  Bölcsıdei ellátás  
 751922 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai  
 2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladat:     
  8891101 Bölcsıdei ellátás  
 A bölcsıdébe felvettek ellátásával 

kapcsolatos bevételek és kiadások. 
 

 841901 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások elszámolás 

 

Kisegítı tevékenysége:         
A kisegítı tevékenységek arányának felsı határa a költségvetési fıösszeg 10 %-a.  
 
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

 Szakfeladat száma, megnevezése:  701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás  
            552411   Munkahelyi étkeztetés 
 
2010. január 1-tıl alkalmazandó szakfeladatrend:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése:  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    

 562917 Munkahelyi étkeztetés 

  Vállalkozási tevékenysége:  nincs  
 

7. Alapítás éve: 1952 
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8. Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Tanács VB 
 

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

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

11. Szakmai felügyeletet ellátó szerv: Észak-alföldi Regionális Államigazgatási 
 Hivatal 

 

12. Költségvetési szerv vezetıjének A szakmai vezetıi állást nyilvános 
   kinevezési rendje: pályázat útján kell betölteni.  
 A vezetıi megbízatást 5 évre a Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
adja.  

 

13. Az intézmény képviseletére jogosult: a szakmai vezetı 
 

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

   a Munka Törvénykönyvérı l  szóló 
   1992. évi XXII. törvény  
 

15. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
          Az ingatlanok és ingóságok az 

önkormányzat tulajdonai, melynek kezelıi 
jogát az intézmény látja el az 
önkormányzati vagyonról és az arról való  
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló  
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 
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. §  
(3) bekezdés szerint 

                      

17. Az ingatlan címe és  4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.  
 helyrajzi száma:  3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
 

Záradék:   A Városi Bölcsıde alapító okirata a 335/2/2009 (XI. 26.) számú Képviselı-
testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
jóváhagyásával 2009. december 1-jén lép hatályba.  

Hajdúnánás, 2009. november 26.  
                                                                                   Szőcsné dr. Sebestyén Irén  
                                                                                   jegyzı 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
336/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § 
(1) d) pontja alapján a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
mőködésérıl szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja a helyettes 
szülı státusz helyi szintő biztosításával és e feladatkör jövıbeni 
ellátásának kistérségi szintő kezdeményezésével. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetı értesítése mellett 
kezdeményezzen tárgyalást a helyettes szülıi feladatkör kistérségi 
együttmőködéssel történı ellátására.    

 
 

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. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
337/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát, valamint 
Szakmai Programját a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja, valamint a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
104. § d) pontja alapján megismerte és azt jóváhagyja azzal, hogy a 
helyettes szülıi feladat ellátásához kapcsolódó szabályozás ne kerüljön ki 
a dokumentumokból. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetıjének értesítésérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
338/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Bőnmegelızési 
Tanács egy éves munkájáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 
 

Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
339/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei 
İrszolgálat 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 

Felelıs: - 
Határid ı: - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
340/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mezei 
İrszolgálat mőködését felügyelı Tanácsnok 2009. évi tevékenységérıl 
szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

 
 

Felelıs: - 
Határid ı: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november  
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
341/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázat kiírását 
határozza el a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.  
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) ügyvezetı igazgatói feladatainak 
ellátására, az alábbi feltételekkel: 

 
- Felsıfokú közgazdasági, mőszaki, vagy egyéb szakirányú végzettség. 
- Az elbírálás során elınyben részesülnek a gyermekélelmezés területén 

gyakorlattal rendelkezık, illetve gazdasági társaság ügyvezetésében vezetıi 
tapasztalatokat szerzett pályázók. 

- Az állás a döntést követıen 2010. január 1-tıl 2011. január 31-ig tölthetı 
be. 

- A pályázatokat 2009. december 10-ig lehet benyújtani. 
- A pályázatokat a képviselı-testület a 2009. decemberi ülésén bírálja el. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat fentiek szerinti közzétételérıl a 
Hajdúnánás város honlapján, a Helyi Televízióban és a Hajdúnánási 
Újságban, valamint a beérkezett pályázatok képviselı-testület elé történı 
terjesztésérıl gondoskodjon. 

 
 

Felelıs:     Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. november 29. - a pályázat közzétételére a város honlapján  

  és a Helyi Televízióban 
 2009. december 04.  - a pályázat közzétételére a Hajdúnánási                      

                                     Újságban 
  2009. december 17.    - a elıterjesztés benyújtására 
 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                      jegyzı 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
342/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy a 
263/2006. (XII. 14.) számú és az azt módosító 95/2008. (III. 21.) számú 
Képviselı-testületi Határozattal, a Hajdúnánási Újság fıszerkesztıi 
feladatainak ellátásával 2007. január 1-tıl 2009. december 31-ig Varga 
Lajos Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/C. szám alatti lakos megbízását  
– a megbízási szerzıdésben foglaltak változatlanul hagyása mellett –  
2011. január 31-ig meghosszabbítja. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges feladatok 
elvégzésére. 
 
 
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. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
343/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a  
20. Fıiskolai Kézilabda Világbajnokság megrendezésében való részvétel 
lehetıségére vonatkozó elıterjesztést úgy határoz, hogy a  
2010. június 27 – július 4. között megrendezésre kerülı sportesemény 
megrendezésében közremőködıként részt kíván venni. 
 
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekhez 
szükséges 200.000,- Ft önkormányzati hozzájárulást az önkormányzat  
2010. évi költségvetésében a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság részére a külsı szervek támogatására biztosítandó keretösszegbe 
betervezi. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására, 
továbbá felkéri, hogy a megjelölt összeg költségvetésbe történı 
tervezésérıl és a határozatból adódó egyéb szükséges intézkedések 
megtételérıl gondoskodjon. 

 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı:  2009. december 15. – megállapodás aláírására 

 2010. február 15.     – önerı tervezésére 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
344/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
234/2009. (VII. 23.) számú Képviselı-testületi Határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

    
 

Felelıs: - 
Határid ı: - 

   

 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
345/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Észak-alföldi 
Operatív program ÉAOP-2009-4.1.5. kódszám alatt megjelent Egyenlı 
esélyő hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) címő 
pályázati felhívás alapján a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. szám alatti 
Ápolási Intézet „A” épülete akadálymentesítésének megvalósítására 
elkészített projekt becsült költségeit megismerte, és úgy dönt, hogy a 
pályázat benyújtásához minimálisan szükséges saját forrást, az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésébıl nem tudja biztosítani, ennek 
okán a pályázati lehetıséggel nem kíván élni.   

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény akadálymentesítésének 
megvalósítása érdekében folyamatosan kísérje figyelemmel az 
önkormányzat számára kedvezı pályázati lehetıségeket, és amennyiben az 
ÉAOP-2009-4.1.5. kódszámú felhívásnál kedvezıbb pályázati lehetıség 
nyílik, arról a képviselı testületet tájékoztassa. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: folyamatos 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november  
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
346/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
az önkormányzat és intézményei számára 2003-ban az ALLIANZ 
Hungária Biztosító Rt-vel (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 16/18. sz.) kötött 
vagyonbiztosítására vonatkozó szerzıdést 2009. november 30-i hatállyal  
– 2010. január 1-jei évfordulattal – felmondja. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítására 
vonatkozóan az alábbiakban felsorolt 3 alkuszcéget kéri fel a biztosítási 
árajánlatok beszerzésére: 
 
- GRATIS ’92 BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ ZRT. 
 (4026 Debrecen, Bem tér 27.) 
- FAIR-BROKER Biztosítási Alkusz Kft. 
 (4431 Nyíregyháza, Jupiter u. 8. 
- Risk Partners Kft. 
 (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.) 

 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében a 
képviselı-testület decemberi ülésére készítsen elıterjesztést. 
 
 
Felelıs: Dr. Éles András polgármester - a szerzıdés felmondására 
 Dr. Juhász Endre alpolgármester - az elıterjesztés elkészítésére 
Határid ı: 2009. november 30. - a szerzıdés felmondására 
 2009. december 17. - az elıterjesztés elkészítésére 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyzı 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
347/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.  
22. sz.) által üzemeltetett és jelenleg nem biztosított önkormányzati 
tulajdonú bérlakásokra az üzemeltetı kössön vagyonbiztosítást. 

 
A képviselı-testület elhatározza továbbá, hogy az önkormányzat és a Kft. 
között 1996. július 1-jén, lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére létrejött szerzıdés kerüljön kiegészítésre azzal, hogy az 
üzemeltetı a szerzıdés tárgyát képezı ingatlanokra köteles 
vagyonbiztosítást kötni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Kft. ügyvezetı igazgatóját 
értesítse, valamint felhatalmazza az üzemeltetési szerzıdés fentieknek 
megfelelı kiegészítésének aláírására. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. - az értesítésre 

 2009. december 31. - az üzemeltetési szerzıdés kiegészítésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november  
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
348/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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 10. §  
(3) bekezdésében, valamint 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, Köztársaság tér 16. szám 
alatt található, Bocskai Filmszínház épületében kialakított büfét pályázati eljárás 
keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel: 

 

− a felek a bérleti szerzıdést 2010. január 01. és 2014. december 31. közötti, 5 éves 
határozott idıtartamra kötik,  

− az önkormányzat értéknövelı beruházásokat nem ismer el, ezeket a bérleti 
jogviszony megszőnésekor ellenszolgáltatás nélkül át kell adni az ingatlan 
tulajdonosának, 

− a bérlınek az üzemeltetési rend,- és a rezsiköltségek tekintetében (elektromos 
energia egy része mérhetı) egyénileg kell megállapodni az ingatlant üzemeltetı 
Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesülettel 

− a kiinduló licitár 30.000,- Ft + ÁFA/hó, melyet évente az infláció mértékével 
növelni kell. 

 
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, többször módosított  
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak 
szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti szerzıdés 
megkötésére. 

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 

 2009. december 16. – a pályázat benyújtására 
Határid ı:   2009. december 31. – a szerzıdés megkötésére 

 
kmft. 

 
Szőcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                                  jegyzı 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november  
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
349/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 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 
10. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonát képezı, Hajdúnánás, 
Dorogi u. mellett található, 3261. hrsz-ú, kb. 2750 m2 területő ingatlanrészen 
található 6 db építési telek értékesítését határozza el a 8.000,- Ft/m2 + ÁFA 
kiinduló licitár változatlanul hagyása mellett, továbbá a 357/2008. (X. 16.) 
számú Képviselı-testületi Határozatban megjelölt értékesítési feltételekkel. 

 
A pályázati felhívását rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, a Helyi 
Televízió Képújságjában, valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az elidegenítésnek 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 Rendeletben 
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza az 
adásvételi megkötésére. 

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 

 2009. december 16. – a pályázat benyújtására 
Határid ı:   2009. december 31. – a szerzıdés megkötésére 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete – összhangban a 

78/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozattal – megerısíti, hogy az 
építési telkek értékesítésébıl befolyó összeg a Bocskai István Általános Iskola 
karbantartására, felújítására kerüljön felhasználásra úgy, hogy az intézmény 
épületének beázása miatt elvégzendı munkálatok költsége kerüljön levonásra az 
ingatlan értékesítésbıl befolyó összegbıl. 

    
 Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
 Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
 Határidı: 2010. január 31. 

 
 

kmft. 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                 jegyzı 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
350/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló  
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati 
Rendelet 10. § (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, Dorogi u. 3. szám alatti, 2. számú garázst 
pályázati eljárás keretében történı bérbeadás útján kívánja hasznosítani  
5 éves határozott idıtartamra. A kiinduló licitár vonatkozásában érvényes 
a 262/2008. (VI. 30.) számú Képviselı-testületi Határozatban 
meghatározott 250,- 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 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak 
szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetıleg felhatalmazza a bérleti 
szerzıdés megkötésére. 

 
Felelıs:   Dr. Éles András polgármester 

                       2009. december 16. – a pályázat benyújtására 
Határid ı: 2009. december 30. – a szerzıdés megkötésére 
 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
351/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási 
Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.) 
kérelmére az önkormányzat tulajdonát képezı Hajdúnánás, Bocskai u. 12-
14. szám alatti ingatlanban – a helyi televízió által már használt 
helyiségeken, a jelenlegi stúdión túl – egy további kb. 15 m2 területő 
helyiséget biztosít térítésmentesen a Helyi Televízió számára vágószoba 
kialakítására. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételérıl 
gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
352/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Tevékeny Szeretet Közössége Szenvedélybetegek Nappali Intézménye 
kérelmét, melyben azt kérik, hogy a hajléktalan személyeknek biztosítson 
az önkormányzat éjszakai szállást, amelynek üzemeltetését és fenntartását 
a kérelmezı biztosítaná.  
A képviselı-testület a kérelmet nem támogatja, mivel nincs az 
önkormányzat tulajdonában olyan épület, vagy épületrész, ahol 
elhelyezhetı lenne ilyen intézmény, valamint - figyelemmel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 86. §-ra - az 
önkormányzatnak e szociális szolgáltatás biztosítása nem kötelezı 
feladata.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésrıl a kérelmezıt értesítse. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 10. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
353/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a 
Bocskai István Általános Iskola igazgatójának az iskola épületének 
beázása miatti anyagi forrás biztosítására vonatkozó kérelmét, de azzal 
kapcsolatban csak a beázott tetıfelületek részleges felújítására vonatkozó 
ajánlatok ismeretében kíván dönteni.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a részleges tetıfelújításra vonatkozó 
árajánlatok bekérésérıl, és az ajánlatok ismeretében a képviselı-testület 
decemberi ülésére elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 05. - ajánlatok bekérésére 
 2009. december 17. - elıterjesztés készítésére  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
354/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerve a 
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı és Általános 
Iskola, Kollégium intézményvezetıjének a Csiha Gyızı Tagintézményben 
- beázás miatt - anyagi forrás biztosítására vonatkozó kérelmét, de azzal 
kapcsolatban csak a beázott tetıfelületek részleges felújítására vonatkozó 
ajánlatok ismeretében kíván dönteni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a részleges tetıfelújításra vonatkozó 
árajánlatok bekérésérıl, és az ajánlatok ismeretében a képviselı-testület 
decemberi ülésére elıterjesztés készítésérıl gondoskodjon. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 
Határid ı: 2009. december 05.   - ajánlatok bekérésére 
 2009. december 17. - elıterjesztés készítésére 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november  
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
355/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a megismerve a 
Hermann Ottó Horgászegyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. sz.) kérelmét  
úgy határoz, hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület pályázatot nyújtson be a 
Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 173/2009. (XI. 17.) számú 
Közleménye alapján horgászturisztikai szolgáltatás fejlesztése céljából, annak 
érdekében, hogy a hajdúnánási 0969/6. hrsz-ú ingatlan csónakházhoz vezetı út 
felıli parti sávjának rendezése és árnyékot adó könnyőszerkezetes építmény 
felépítése megvalósuljon. 

 
A képviselı-testület 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 8. § (2) bekezdés alapján a 
156/2004. (VI. 29.) számú Képviselı-testületi Határozatát akként módosítja, 
hogy a hajdúnánási 0969/6. hrsz-ú, 4 ha, 9058 m2 térmértékő mocsár mővelési 
ágú ingatlanra a Hermann Ottó Horgászegyesület (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 
5. sz.) részére  2016. december 31. napjáig ingyenes használati jogot biztosít, 
és hozzájárul annak földhivatali bejegyzéséhez, melynek költsége az egyesületet 
terheli. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület döntésérıl az egyesület 
elnökét tájékoztassa, valamint felhatalmazza a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 

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. november 26-án  
– csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
 

356/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a „Kistérségi járó beteg 
szakellátó központok fejlesztésének” támogatására ÉAOP-2009-4.1.2./B. kódszámmal 
meghirdetett felhívásra pályázat benyújtását határozza el a Városi Szakorvosi 
Rendelıintézet és Ápolási Intézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) bıvítése és 
korszerősítése tárgyában.  

 
A képviselı-testület a „Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztésének” 
támogatására ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámmal meghirdetett felhívásra benyújtott 
pályázat átdolgozására és a további elıkészítési munkák elvégzésére megbízza az RVI 
Magyarország Kft-t (1119 Budapest, Fehérvári u. 179. sz.) és a REProjekt Építész 
Iroda Kft-t (1027 Budapest, Csalogány u. 55. I/4.). 

 
A képviselı-testület a pályázat benyújtásához szükséges költségeket az önkormányzat 
2009. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja, illetıleg kötelezettséget vállal 
arra, hogy azokat az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezi az alábbiak 
szerint: 

 
- RVI Magyarország Kft. (1119 Budapest, Fehérvári u. 179. sz.) részére 

a) 400.000,- Ft +ÁFA összegben az önkormányzat 2009. évi költségvetési tartaléka 
terhére,  

 b) a benyújtandó pályázat sikere esetén – a támogatással elnyert összeg 1 %-a 
+ÁFA összeg erejéig az önkormányzat 2010. évi költségvetésében tervezve, 

- REProjekt Építész Iroda Kft.(1027 Budapest, Csalogány u. 55. I./4.) részére 
400.000,- Ft +ÁFA összegben az önkormányzat 2009. évi költségvetési tartaléka 
terhére.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidıben történı benyújtásáról, valamint az 
önerı költségvetésben való tervezésérıl, továbbá a pályázat átdolgozásához 
kapcsolódó szerzıdések megkötésérıl gondoskodjon. 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester 

Határid ı: 2009. november 30. - pályázat átdolgozásához kapcsolódó szerzıdések 
  megkötése 

 2010. január 8. - a pályázat benyújtása 
 2010. február 15. - költségvetésbe való tervezés 
 

 
 

kmft. 
 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                        jegyzı 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november  
26-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült 
jegyzıkönyvébıl: 
 
 
357/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 95/2009. (III. 19.) 
számú Képviselı-testületi Határozatból a felhagyott szennyvíztisztító telep 
kármentesítésére vonatkozóan, a KEOP-2009-7.2.4.0 konstrukcióra való 
pályázat benyújtási szándékáról meghozott döntést követı szövegrészt hatályon 
kívül helyezi.  

 
3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete tudomásul veszi, hogy a 

polgármester, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda 
vezetıjének egyetértésével - a beruházások rendjérıl szóló 10/2004. (V. 01.) 
Önkormányzati Rendelet 8. §-ának (10) bekezdésében biztosított jogkör szerint 
eljárva - a hajdúnánási 0979/46. és a 0982. helyrajzi számú, önkormányzati 
tulajdonú földrészleteken található felhagyott városi szennyvíztisztító telep 
kármentesítése tárgyában a KEOP-2009-7.2.4.0 kódszámú felhívás elsı 
fordulójához benyújtandó pályázat elkészítésére, és az elsı fordulóval 
kapcsolatosan felmerülı közbeszerzési eljárások, beszerzések bonyolítására 
benyújtott árajánlatok alapján, a legalacsonyabb ajánlatot tevı GRESS-ING 
Területfejlesztési Mérnökiroda Kft.-vel (1055 Budapest, Vajkay u. 1. sz.) kötött 
megbízási szerzıdést az alábbi vállalási összeggel:     

 
o Pályázati dokumentáció elkészítése: 5.000.000,- Ft + ÁFA 
o A közbeszerzési eljárások lefolytatása, beszerzések lebonyolítása:          

2.500.000,- Ft + ÁFA 
 

A képviselı-testület a pályázati dokumentáció elkészítéséért felmerülı költség 
fedezetét 6.250.000,- Ft értékben az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
tartaléka terhére biztosítja, és egyben tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési 
eljárások, beszerzések lefolytatásának teljes költségére a KEOP-7.2.4.0/09-
2009-0016 azonosító számú pályázatra megítélt támogatás nyújt fedezetet.  

 
 Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 
 

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

 
kmft. 

 
 

Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                  jegyzı 
  
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 26-án  
– csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 
 
358/2009. (XI. 26.) számú Képviselı-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megismerte a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a Hajdúdorog Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal revizora által készített, a Pedagógiai Szakszolgálat mőködéséhez 
szükséges önkormányzati hozzájárulás mértékérıl szóló kimutatást, azt elfogadja.  
A képviselı-testület a Hajdúdorog Város Önkormányzata által a 2007-2008. évekre és 
a 2009. év I-IV. negyedévre vonatkozóan fizetendı támogatást az alábbiak szerint  
(eFt-ban) állapítja meg: 

2007.  4.785 
2008.  5.339 
2009 I-IV. 3.151 
Összesen:    13.275 

 
Hajdúdorog Város Önkormányzata erre az idıszakra vonatkozóan eddig megfizetett        
6.500 eFt-ot. Hajdúdorog Város Önkormányzatának 2009. december 6-ig még fizetnie 
kell 6.775 eFt-ot, valamint a késedelmes fizetésbıl adódó késedelmi kamatokat, 
melynek összege a mindenkori jegybanki alapkamattal számolva 652.482,- Ft. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete szükségesnek tartja az 
együttmőködési megállapodásnak az alábbiak szerinti módosítását: 

 
A két önkormányzat revizora minden lezárt évet követıen március 31-ig állapítsa meg 
a két település által ténylegesen fizetendı elızı évi támogatást. Az elızı évi támogatás 
egy-egy negyed részének megfelelı elıleget Hajdúdorog Város Önkormányzata június 
30-ig, szeptember 30-ig és december 31-ig, a tényleges támogatásrészek megállapítása 
után a meg nem fizetett különbözetet március 31-ig fizesse meg Hajdúnánás Városi 
Önkormányzatnak. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl Hajdúdorog Város Önkormányzatát értesítse, 
valamint gondoskodjon az együttmőködési megállapodás megkötésérıl. 

 
 

Felelıs: Dr. Éles András polgármester,  
Határid ı: 2009. december 6.  - a megfizetésre 

  2009. december 23.  - az értesítésre 
  2010. január 31.  - az együttmőködési megállapodás módosítására 

 
 

kmft. 
 
 
 

   Szőcsné dr. Sebestyén Irén 
    jegyzı 
 


