
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/2009. (XI. 26.) 
számú Képviselő-testületi Határozat alapján a „Kistérségi járó beteg szakellátó 
központok fejlesztésének” támogatására ÉAOP-2009-4.1.2./B. kódszámmal 
meghirdetett felhívásra benyújtandó pályázatához a Városi Szakorvosi 
Rendelőintézet és Ápolási Intézet (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) 
bővítésére és korszerűsítésére 688.493.592,- Ft összköltségvetésű pályázat 
benyújtását határozza el 538.848.591,- Ft összegű támogatás elnyerésére. 
 
A képviselő-testület a pályázathoz 149.645.001,- Ft önrészt (saját erőt) biztosít 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról, 
valamint az önerő költségvetésben való tervezéséről gondoskodjon. 
 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. január 8.      -   a pályázat benyújtására 
  2010. február 15.  -  a költségvetésben való tervezésre 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
2/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat és a Hajdúdorog Városi Önkormányzat közötti – a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok körzeti jellegű ellátására vonatkozó – együttműködési 
megállapodást a melléklet szerint elfogadja.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési 
megállapodás-tervezetet küldje meg Hajdúdorog Városi Önkormányzata 
részére, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúdorog Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete által változatlan formában elfogadott 
együttműködési megállapodást aláírja. 

 
 
 Felelős: Dr. Éles András polgármester 

Határidő: 2010. január 10.   - a megállapodás-tervezet megküldésére 
 2010. január 25.   - az együttműködési megállapodás aláírására  

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



Együttműködési megállapodás  
 

amely létrejött egyrészről Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1., képviselő: Dr. Éles András polgármester) másrészről Hajdúdorog Városi 
Önkormányzat (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4., képviselő: Csige Tamás polgármester) 
között a pedagógiai szakszolgálati feladatok keretén belül a nevelési tanácsadás, a 
gyógytestnevelés és a logopédiai feladatok körzeti jellegű ellátására az alábbi feltételek 
szerint: 
 
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat a fenntartásában működő Makláry Lajos Általános 

Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményén keresztül teljes körűen biztosítja a nevelési tanácsadás, a gyógytestnevelés, 
és a logopédiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegű ellátását Hajdúnánás és 
Hajdúdorog települések számára.  

 
2. Az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadásokat Hajdúnánás és 

Hajdúdorog önkormányzatai közösen viselik.  
 
3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat az 1. pontban meghatározott feladatokat a települések 

lakosságszámának arányában (Hajdúnánás 2/3, Hajdúdorog 1/3) folyamatosan, 
szakszerűen, és az ellátottak részére térítésmentesen biztosítja a tanév kezdetén 
jóváhagyott órabeosztás szerint az alább meghatározott heti óraszámokban. 

 
Szakszolgálati feladat Hajdúnánás Hajdúdorog 
Nevelési tanácsadás (pszichológusok) 21 óra/hét 10 óra/hét 
Logopédia 42 óra/hét 21 óra/hét 
Fejlesztő pedagógia 14 óra/hét 7 óra/hét 
Gyógytestnevelés 28 óra/hét 14 óra/hét 
 
A megtartott foglalkozások igazolása az érintett helyi intézményvezetők feladata. 
 

4. A felek tudomásul veszik, hogy az ellátottak terápiás kezelése a Pedagógiai Szakszolgálat 
jogszabályban előírt kötelező szakvélemény-készítési kötelezettségén felül rendelkezésre 
álló időkeretben történik. 

 
5. Hajdúnánás Városi Önkormányzat gondoskodik a feladatellátás személyi és tárgyi 

feltételeinek biztosításáról, és ellátja a költségvetési törvényben és más jogszabályokban 
meghatározott – a pedagógiai szakszolgálat feladatellátásához biztosított – állami 
támogatások és hozzájárulások igénylésével és elszámolásával összefüggő feladatokat. 

 
6. Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a többcélú kistérségi 

társulások – pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz kapcsolódó - támogatásának 
igénybevétele céljából együttműködési megállapodást köt a Hajdúsági Többcélú 
Kistérségi Társulással.  

 
7. Hajdúdorog Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hajdúdorogi 

feladatellátáshoz szükséges épületet vagy helyiséget biztosítja. Az épület és helyiség 
fenntartásával járó rezsiköltséget Hajdúdorog Városi Önkormányzat viseli.  
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8. Hajdúnánás Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hajdúnánási 
feladatellátáshoz szükséges épület fenntartásával járó rezsiköltséget viseli. 

 
9. A személyi jellegű kiadások, a munkaadót terhelő járulékok, a szakmai eszközök és 

készletek, illetve a működéshez szükséges egyéb költségek – támogatásokkal és 
hozzájárulásokkal nem fedezett összege – Hajdúnánás és Hajdúdorog önkormányzatait a 
feladatellátás arányában terhelik.  
A településeken ellátott feladatok arányának meghatározásához szükséges mutatószámok, 
illetve a két települést terhelő kiadások összegének meghatározásához szükséges 
bevételek és kiadások felülvizsgálatát Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának és Hajdúdorog Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának revizorai 
végzik, és a tárgyévet követő év március 31-ig javaslatot tesznek a két önkormányzatot 
terhelő kiadások összegére, amelyről a települési önkormányzatok képviselő-testületei 
döntenek.  

 
10. A szakmai feladatellátáshoz szükséges nagyértékű tárgyi eszközök beszerzését 

megelőzően a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója írásban tájékoztatja Hajdúdorog Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületét, aki a tájékoztató átvételét követő 30 napon belül 
írásban nyilatkozik arról, hogy az eszköz beszerzéséhez hozzájárul-e. Ha a képviselő-
testület a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, úgy a hozzájárulást megadottnak kell 
tekinteni.  

 
11. Hajdúdorog Városi Önkormányzat a tárgyévet megelőző évre eső hozzájárulása egy-egy 

negyed részének megfelelő előleget a tárgyév június 30-ig, szeptember 30-ig, és december 
31-ig köteles átutalni Hajdúnánás Városi Önkormányzat OTP Bank NyRt. Hajdúnánási 
Fiókja által vezetett 11738077-15372662 számú pénzforgalmi számlára.  

 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat a tárgyévre megállapított ténylegesen fizetendő 
hozzájárulás előlegekkel csökkentett összegét pedig a tárgyévet követő év április 30-ig 
köteles átutalni a fent megjelölt számlára. 

 
12. A felek megállapodnak abban, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat éves működésének 

tapasztalatairól mindkét önkormányzat képviselő-testülete a Makláry Lajos Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatója által készített beszámoló alapján kap tájékoztatást legkésőbb a tárgyévet követő 
év május 31-ig.  
A beszámoló tartalmazza a feladatellátás mutatószámait feladatonként és településenként, 
a feladatellátásra fordított kiadásokat, a megosztásnál figyelembe vehető kiadásokat, a 
feladatellátáshoz biztosított támogatások és hozzájárulások összegeit jogcímenkénti 
bontásban, és a települések hozzájárulásának összegeit. 

 
13. Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, egyidejűleg a 2006. szeptember 

25-én kötött együttműködési megállapodás hatályát veszti.  
 
14. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a 

pedagógiai szakszolgálatok feladatellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok az 
irányadók. 



 
15. Jelen megállapodást a felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják.   
 
Hajdúnánás, 2010. január … 
 
 
 Csige Tamás Dr. Éles András 
 polgármester polgármester 
 H a j d ú d o r o g H a j d ú n á n á s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
3/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 269/2009. (IX. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozatot - a határozat módosítással nem érintett 
részeinek változatlanul hagyása mellett - akként módosítja, hogy az         
ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0002 „Hajdúnánási fürdő komplexum fejlesztés        
II. üteme, melynek tartalma meglévő fürdő gyógyturisztikai célú 
infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatásainak bővítése” megnevezésű 
pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló beruházás önerejének 
finanszírozására igénybeveendő hitel futamideje 15 év helyett 17 év.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató 
Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) ügyvezető igazgatóját értesítse. 

 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. január 14. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
4/2010. (I. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
csatlakozni kíván a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 
Debrecen, Piac u. 20. szám) által az ÉAOP-2009-4.1.6 kódszámú pályázat 
keretében létrehozni kívánt ASP központhoz. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt szándéknyilatkozatot aláírásával 
ellátva küldje meg Debrecen Megyei Jogú Város polgármesterének. 
 
 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. január 10. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 



SZÁNDÉKNYILATKOZAT 

Alulírott Dr. Éles András polgármester, mint Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

nevében aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult személy kijelentem, hogy 

amennyiben a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által  az Új 

Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszeréhez az Észak-alföldi Operatív Program 

keretében benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a 

kialakításra kerülő ASP központhoz az általam képviselt önkormányzat az eddig ismertté vált 

feltételekkel csatlakozni kíván. 

Kelt, Hajdúnánás, 2009. december 28. 

Dr. Éles András 
polgármester 

 
 


