
 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló előterjesztést elfogadja és ennek alapján 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletet  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. február 15. 

 

 

kmft. 

 

 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                  jegyző 
 

 

 

 

 

  

 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február  
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

42/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervszámain alapuló 2011-2012. évekre 
vonatkozó gördülő tervezetét. 

 

2011. évre 

3.342.896 eFt működési 538.455 eFt felhalmozási összesen: 3.881.351 eFt  
bevétellel 

3.342.896 eFt működési 538.455 eFt felhalmozási összesen: 3.881.351 eFt  
kiadással 

 

2012. évre 

3.476.612 eFt működési 559.993 eFt felhalmozási összesen: 4.036.605 eFt  
bevétellel 

3.476.612 eFt működési 559.993 eFt felhalmozási összesen: 4.036.605 eFt  
kiadással 

 
Felelős:  - 
Határidő: - 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
3/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, a 14/2009.  
(VI. 29.), a 17/2009. (IX. 28.), és a 32/2009. (XII. 01.) Önkormányzati 
Rendelettel módosított 5/2009. (III. 05.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról szóló 3/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletet  
m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző     
Határidő: 2010. február 15. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
4/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és 
természetbeni gyermekvédelmi támogatások megállapításának helyi 
szabályairól szóló, a 21/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelettel 
módosított 15/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelet kiegészítéséről 
szóló 4/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendeletet  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős:    Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. február 15. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
5/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati 
Rendelettel módosított 1/2007. (I. 26.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 19/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet további módosításáról szóló 5/2010. (II. 15.) 
Önkormányzati Rendeletet  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. február 15. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
43/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás 
biztonsága érdekében, 2010. április 01-től 400 millió Ft összegű 
folyószámla-hitelkeret igénybevételét határozza el a számlavezető, OTP 
Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.).  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel és 
járulékai visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és 
jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, felhatalmazza a folyószámla-hitelkeret szerződés 
aláírására. Felkéri továbbá, hogy a képviselő-testületnek, amint az ismertté 
válik, adjon tájékoztatást a folyószámlahitel kondícióiról. 

 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 31.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
44/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (1) bekezdése 
alapján elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott közfoglalkoztatási tervet küldje 
meg a Magyar Államkincstár részére. 

 
 

Felelős:    Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 15. 

 

 

 

 

kmft. 
 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
45/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat által ellátandó közfeladatok ismeretében úgy határoz, 
hogy készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a 
feladatait, vagy azok egy részét feladat-ellátási szerződés keretén belül 
gazdasági vagy társadalmi szervezet útján kívánja ellátni az alábbiak 
szerint:  

 

Szervezet neve Feladat megnevezése 
 

Református Egyházközség szociális szolgáltatás 
 

Felkéri a polgármestert, hogy az esetleges feladatátadásra vonatkozó 
előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:    Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 18. 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy gazdasági, társadalmi és civil szervezetek számára a feladat-
ellátás tekintetében lehetőséget kínál. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a hirdetmény közzétételéről, valamint a 
beérkezett igények alapján előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 18. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én  
– csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
46/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a versenyeken, pályázatokon 
sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi elismeréséről szóló Jutalmazási 
Szabályzat alapján a mellékletben meghatározottak szerint: 

 
− a versenyeken és pályázatokon sikeresen szereplő  
 tanulók egyéni jutalmazására                                483.000,- Ft-ot, 
− a 13 csapat jutalmazására     317.000,- Ft-ot 
 
biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi 
elismeréséről szóló Jutalmazási Szabályzat 5. pontjában meghatározott jutalmazási 
szabályok figyelembe vételével a következő tanulók is részesüljenek jutalomban az 
alábbiak szerint. 

 

Ssz. 
Tanuló 

neve 
Intézmény 

Javaslat 
indoklása 

Eredmény Javaslat 
Felkészítő 

neve 

1.  Hágen Viktor 

Kőrösi Csoma 
Sándor Gimn., 
Szakközép-, 
Szakképző és Ált. 
Iskola, Kollégium 

Országos 
Diákolimpia  
birkózás 
szabadfogásnem  

országos  
5. helyezés 

10.000 Ft Dr. Kiss József 

2.  
Mészáros 
József Márk 

Kőrösi Csoma 
Sándor Gimn., 
Szakközép-, 
Szakképző és Ált. 
Iskola, Kollégium 

Országos 
Diákolimpia  
birkózás 
szabadfogásnem  

országos  
6. helyezés 

10.000 Ft 
Dr. Kiss József 
Baráz Zoltán 

3.  Szabó Sándor 

Kőrösi Csoma 
Sándor Gimn., 
Szakközép-, 
Szakképző és Ált. 
Iskola, Kollégium 
 

Országos 
Diákolimpia  
birkózás 
szabadfogásnem  

országos  
9. helyezés  

10.000 Ft 
Dr. Kiss József 
Baráz Zoltán 

 
A képviselő-testület a fentiekben megjelölt 30.000,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az 
elismerések városi ünnepség keretében történő átadására. 

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 15. 

 
kmft. 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                       jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
47/2010. (II. 11.) 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. február 15. - a megállapodás-tervezet megküldésére 

 2010. február 28. - az együttműködési megállapodás  
                                                 aláírására  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
48/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezéséből adódóan a Makláry Lajos Általános, 
Művészeti Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálat engedélyezett 
álláskeretét az alábbi létszámokkal csökkenti: 

 

2010. március 1-től: 

• 1 fő technikai álláshely, 
• 1 fő pedagógus álláshely, 

 

2010. november 16-tól: 

• 1 fő pedagógus álláshely, 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúdorog Városi Önkormányzat 
közötti – a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegű ellátására 
vonatkozó – együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtása 
érdekében a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatnál 2010. április  
1-től 1 álláshely bővítésére kerüljön sor, 1 fő gyógytestnevelő 
foglalkoztatásával. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 
álláskereteknek megfelelő módosításáról gondoskodjon.    

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 31.  - a gyógytestnevelő álláskeret emelésére 

 2010. december 31.  - az álláskeret csökkentésére 
 

 

kmft. 

 

 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
49/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezése miatt a Makláry Lajos Általános, Művészeti Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakszolgálatnál 2010. november 16-tól 1 fő 
pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát szűnteti meg felmentéssel, aki a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 33. §-a és 37. §-a 
szerint felmentésben és végkielégítésben részesül.  

  

Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál és egyéb költségvetési szerveinél a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott munkaviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs 
lehetőség. 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a bekövetkező önkormányzatot érintő 
anyagi teher mérséklése érdekében élni kíván a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatás igényléséről, döntési rendszeréről, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló  
4/2010. (I. 26.) ÖM rendeletben szabályozott, a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylési lehetőségével. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igényléséhez szükséges feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Felelős:      Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. szeptember 27. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 

 



 
 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
50/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekorvosi és 
védőnői szolgálat munkájáról az intézményi feladatellátás tükrében 
címmel készített tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a házi gyermekorvosoknak a határozatról 
való értesítéséről gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 20. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én  
– csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
51/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi 
vállalkozásfejlesztési pályázaton nyertes vállalkozók támogatási szerződésben 
rögzített vállalásainak célellenőrzéséről készült 8773-4/2009. számú jelentést 
megismerte és az alábbiak szerint határoz: 
 
A 2006. évi „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázat” keretében a    
156/2006. (VII. 21.) számú, és a 224/2006. (XI. 9.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal támogatást kapott, de a támogatási szerződésben vállalt 
kötelezettségüknek részben eleget tevő alábbi pályázók részteljesítését - az 
ellenőrzés alkalmával és a pályázók 2010. január 8-ai és 11-ei meghallgatását 
követően benyújtott számlák alapján, de az alkalmi munkavállalói könyvvel való 
foglalkoztatás figyelmen kívül hagyásával - teljesítéssel arányosan elismeri, és 
az elismert és ténylegesen átadott támogatási összeg különbözetét és annak 
kamatait az alábbiak szerinti összeggel visszafizetteti: 

 
Vállalkozás megnevezése Támogatás Kamat Összesen 
Gálné Alföldi Éva egyéni vállalkozó 276.000 Ft 190.553 Ft 466.553 Ft 
Czifra Imre egyéni vállalkozó 450.000 Ft 282.821 Ft 732.821 Ft 
Delta-Pack Kft. 1.170.000 Ft 719.309 Ft 1.889.309 Ft 
Szakál Zsolt egyéni vállalkozó 328.500 Ft 206.459 Ft 534.959 Ft 
Varga Zoltánné egyéni vállalkozó 245.500 Ft 154.295 Ft 399.795 Ft 
Összesen:  2.470.000 Ft 1.553.437 Ft 4.023.437 Ft 

  
Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a képviselő-testület döntéséről 
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. február 20. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 

 
 



 
 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 11,10 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
52/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánási Építő 
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) által 
üzemeltetett létesítmények üzemeltetési tapasztalatairól szóló 
tájékoztatóját megismerte és azt elfogadja. 

 

 

Felelős:        - 
Határidő:    - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én  
– csütörtökön – de. 11,10 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

53/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Emese részére a 
28/1999. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u.  
98. fszt. 8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 30 m2-es, 1 szobás, komfortos 
lakást három éves időtartamra, 2002. február 28-ig, szociális jelleggel kapta meg, 
melyet a 60/2002. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat két évvel, - a 
Hajdúnánás, Csokonai u. 16. III/15. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, komfortos, 
önkormányzati tulajdonú lakást a 21/2003. (I. 23.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal, - minőségi cserére, változatlan feltételekkel - szociális jelleggel - 
2004. február 28-ig, illetve a 61/2004. (III. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
három évvel, 2007. február 28-ig, ezt követően a 92/2007. (III. 22.) számú 
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. február 28-ig történt 
meghosszabbítással összesen tizenegy éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Csokonai u.  
16. III/15. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel 
történő bérbeadását 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 8. § (1)-(7) bekezdései alapján – a 
szerződés lejártát követően – 3 évvel, 2013. február 28-ig meghosszabbítja. A 
meghosszabbítás idejére azonban az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, 
többször módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. §  
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így 
a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy 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 Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a 
szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 26. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                jegyző 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
54/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Gondozási Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv és az önállóan működő  

− Városi Bölcsőde, illetve 
− Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
közötti – a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó – 
megállapodásokat az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) Kormányrendelet 16. § (4)-(5) bekezdése alapján, a melléklet 
szerint jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményvezetők értesítéséről 
gondoskodjon. 

  
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 20.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

55/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 11/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott 8/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdése 
alapján, a KULCSÁR Bt. által felértékelt önkormányzati ingatlanok forgalmi 
értékét az alábbiak szerint hagyja jóvá és a 4. § (1) bekezdés 
figyelembevételével megállapítja a vételárat: 

 

Cím 
Alap- 
terület 

(m2) 

Szoba 
szám 

Komfortfokozat Ft/m2 
Forgalmi  
érték (Ft) 

Vételár 
(Ft) 

Ady Endre krt. 35. IV/14. 41 1 összkomfortos 100.750 4.130.000 3.923.500 
Bocskai u. 3-5-7/B. III/4. 54 2 komfortos 119.500 6.450.000 6.127.500 
Bocskai u. 3-5-7/C. IV/2. 26 1 komfortos 116.900 3.040.000 2.888.000 
Hunyadi u. 2-4/A. III/12. 51 1+fél összkomfortos 107.300 5.470.000 5.196.500 
Hunyadi u. 6-8/C. II/8. 53 2 komfortos 120.700 6.400.000 6.080.000 
Köztársaság tér 2-3/A. II/4. 43 1+fél komfortos 122.000 5.250.000 4.987.500 
Mártírok u. 3. III/12. 51 2 összkomfortos 102.600 5.230.000 4.968.500 
Mártírok u. 9. I/6. 51 2 összkomfortos 103.700 5.290.000 5.025.500 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 
helyiségek elidegenítéséről szóló 11/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 8/2009. (III. 25.) 
Önkormányzati Rendelet alapján a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. február 28. 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
56/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 11/2004.  
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 8/2009. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 11. § 
(2) bekezdése alapján, a KULCSÁR Bt. által felértékelt önkormányzati 
ingatlan forgalmi értékét  a Hajdúnánás, Bocskai u. 55. 4. ajtószám alatti 
lakás vonatkozásában nem fogadja el, és utasítja a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-t, hogy külön költség terhére másik értékbecslésre jogosult 
szervezetet kérjen fel az ingatlanok forgalmi értékének megállapítására. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-t értesítse. 

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. február 28. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
57/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Losonci út 7. szám), a Magyar Horizont 
Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. IV. em.) és a 
PetroHungária Kft. (1095 Budapest, Mester u. 4.) - mint bányavállalkozók 
- megbízottjának kérelmét és a Hajdúnánás közigazgatási területén 
megépítendő gázvezeték megvalósítása kapcsán az önkormányzati 
tulajdonban lévő és forgalomképtelen városi vagyonok közé besorolt 
0506., 0537., 0538., 0561. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a 
beruházáshoz szükséges vezetékek építéséhez, illetőleg a szükséges 
mértékben történő területre lépéshez hozzájárul. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 9/2004.  
(V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott, többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a megépítendő 
gázvezeték engedélyezéséhez szükséges megállapodás aláírására és 
felkéri, hogy a kérelmezők határozatban foglaltakról való értesítéséről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. február 28. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én  
– csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
58/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-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 képező, 0863., 0865/7., 
0866. és 0876. hrsz-ú, összesen 60 ha 1942 m2 területű városi csordalegelőt, a 
0870. hrsz-ú, „Kendereskert” elnevezésű, 2 ha 9824 m2 területű ingatlant - a 
rajta található felépítményekkel együtt - és a 5399.  hrsz-ú, 10 ha 3141 m2 
területű, gyep, mocsár, árok művelési ágú ingatlant versenytárgyalás keretében 
történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel: 

 
- a bérlő a városi csordalegelő működése során a magángazdáktól maximum  

14.000,- Ft/szarvasmarha/év összeget kérhet az első évben, majd az infláció 
mértékével növelheti az őrzési, legeltetési díjat, 

- az állatokat a vasútig a gazdáknak kell kihajtani, 
- a bérlő a szakszerű működéshez szükséges területeken túli területeket 

szabadon használhatja, 
- a bérlet időtartama: 5 év (2010. április 01-től 2015. március 31-ig) 
- a csorda üzemeltetési ideje 6 hónap/év, 
- a bérlet felmondása a legeltetési szezon végére szólhat, 3 hónapos felmondási 

idővel, 
- a legelő éves legkisebb bérleti díja: 11.388,- Ft/ha + ÁFA, melyet évente az 

infláció mértékével növelni kell, 
- a „Kendereskert” megnevezésű ingatlan: 

1. az éves legkisebb bérleti díj: 23.880,-Ft + ÁFA, melyet évente az infláció 
mértékével növelni kell,  

2. a bérlőnek ingatlanon lévő felépítmények állagmegóvását biztosítani kell,  
3. az áramdíj megfizetése a bérlőt terheli,  

- a csordalegelő gyomtalanítása, fogasolása évente minimum egyszer a bérlő 
feladata, 

- az állatok itatásához használt kút éves karbantartását el kell végezni, 
- a bérlő a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg köteles befizetni a  

2010. évi bérleti díj első felét a Polgármesteri Hivatal pénztárába, 
- a bérleti díj 2010. évre vonatkozó második felét pedig 2010. október 01-ig 

készpénzben köteles megfizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába, 
- a további években a bérleti díj első felét a tárgyi év május 31-ig, a 

fennmaradó összeget pedig a tárgyi év október 01-ig köteles készpénzben 
megfizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába, 
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- a pályázónak a pályázat benyújtásával egy időben 100.000,- Ft-ot 
bánatpénzként letétbe kell helyezni a Polgármesteri Hivatal pénztárába. A 
nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a bérleti díjba,  

- a pályázatot 2010. március 05-én 1200 óráig, zárt borítékban, „Csorda 
pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságára, 

- a pályázatok elbírálására a 2010. március 18-ai testületi ülésén kerül sor, a 
bizottságok véleménye alapján. 

 
A bérlő az éves 11.388,- Ft/ha + ÁFA bérleti díjat nem az összesen  
70 ha 5083 m2 terület után, hanem az összesen 65 ha 6344 m2 államilag 
támogatott terület után fizesse meg. 

 
A bérleti idő 5 évre szól, 2010. április 01. napjától 2015. március 31. napjáig. 

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

 
Felkéri a polgármestert, hogy 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 
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg a beérkezett 
pályázatokról előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 

  
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. február 19. - a pályázat kiírására 

 2010. március 18. - az előterjesztés elkészítésére 
 2010. március 31. - a szerződés megkötésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
59/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a BOCZ-N 
Forgácsoló és Kereskedelmi Kft. (4080 Hajdúnánás, Petőfi Sándor u.  
20. szám) kérelméhez készült előterjesztést megismerve 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) bekezdése, és a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 109. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy 
határoz, hogy az önkormányzati tulajdonú, hajdúnánási 4758/19. hrsz-ú, 
43 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú, forgalomképes 
ingatlant 3.000,- Ft/m2 vételáron a BOCZ-N Forgácsoló és Kereskedelmi 
Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Petőfi Sándor u. 20. szám) értékesíti.   

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a BOCZ-N 
Forgácsoló és Kereskedelmi Kft-t (4080 Hajdúnánás, Petőfi Sándor u.  
20. szám) értesítse, továbbá felhatalmazza az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 19. - az értesítésre 

 2010. február 28. - a szerződés megkötésére 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
60/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 12-14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú épületben lévő,  
III. emelet, 305., 306., 307. és 308. irodahelyiségeket - melyek együttes 
alapterülete 82,4 m2 - ingatlan használatára vonatkozóan a Hajdúnánási 
Helyi Televízióért Alapítvánnyal (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.  
12-14. szám) 2010. február hó 10. napjától kezdődő 5 évi időtartamra, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 583. § (1) bekezdése 
alapján haszonkölcsön szerződést köt. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) értesítéséről gondoskodjon és 
felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés megkötésére. 

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 28. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
61/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Buczkó József, 
Dombi György, Kállai Sándor, Szabóné Marth Éva, Szólláth Tibor, Tóth 
Imre képviselők által 2010. január 20-án a jegyzőnek címzett 
interpellációra adott válasz Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság általi 
kivizsgálása kapcsán a jegyző által tett szóbeli kiegészítést tudomásul 
veszi. 
 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
62/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2009.  
(II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozatát akként módosítja, hogy 
a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület (4085 Hajdúnánás-
Tedej, Fő u. 9. szám) részére a fenti határozattal biztosított az 
önkormányzati tulajdonban lévő, Hajdúnánás, Rózsa F. u. 1. szám 
alatti, 6333. hrsz-ú, „Általános Iskola” megnevezésű, korlátozottan 
forgalomképes besorolású ingatlanon lévő, korábban iskola 
rendeltetésű - az óvodát is magába foglaló - épület D-Ny-i sarkában 
lévő 50.21 m2 nagyságú, 3 helyiségből álló épületrészt, kérelmükre 
Tedejen élő idősek foglalkoztatását, szabadidejük hasznos eltöltését 
biztosító közösségi hely kialakítása céljából térítésmentesen biztosítja.  
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Hajdúsági Vidék és 
Területfejlesztési Egyesület az ingatlanon a 6.463.02.01 jogcímkódú 
1013340 célterületre a pályázat keretében a tervezett beruházást 
megvalósítsa. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1.) pontban 

megjelölt ingatlan használatára vonatkozóan a Hajdúsági Vidék és 
Területfejlesztési Egyesülettel (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. szám) 
2010. március hó 01. napjától kezdődően 2016. február 29. napjával 
bezárólag, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  
583. § (1) bekezdése alapján haszonkölcsön szerződést köt. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési 
Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. szám) értesítéséről 
gondoskodjon és felhatalmazza a haszonkölcsön szerződés megkötésére. 

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 28. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 

 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
63/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 320/2008.  
(IX. 11.) számú Képviselő-testületi Határozatával összhangban, a FVM 
által hirdetett IKSZT/2008/1 kódszámon kiírt Integrált Közösségi és 
Szolgáltató tér cím elnyerésére kiírt pályázat, valamint a 6.356.01.01 
jogcímkódú a „Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások körében az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 
kialakítása és működtetése” jogcímű pályázat kapcsán kinyilatkozza, hogy 
a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület (4085 Hajdúnánás-
Tedej, Fő u. 9. szám) által pályázat keretében kialakítandó Integrált 
Közösségi és Szolgáltató tér kialakítását és működését szükségesnek tartja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési 
Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. szám) értesítéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 28. 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
64/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. §-ára, 
valamint annak a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekre vonatkozó 77/1993. 
(V. 12.) Kormányrendelete 10/A. §-ára, továbbá az Önkormányzati 
Minisztérium 2010. február 4-i keltezésű szakmai véleményére - támogatja 
Berkes Anikó magasabb vezető, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó 
Intézmény vezetője 2008. január 1 - 2009. december 31. közötti időszakra 
vonatkozó kérelmét, a magasabb vezetői pótlékának visszamenőleges,  
250 %-ra történő módosításának megállapítását és az elmaradt 
illetményrész 2010. évben történő kifizetését 240.000,- Ft és annak  
27 %-os mértékű járuléka összegben, valamint támogatja, hogy  
2010. január 1-jétől a magasabb vezetői pótléka ennek megfelelően 
kerüljön megállapításra és a költségvetésben tervezésre. 

 
A képviselő-testület az illetménykülönbözet visszamenőleges összegének 
kifizetését az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elkülönített 
céltartaléka terhére biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezető illetménykülönbözetének 
számfejtéséről, továbbá Berkes Anikó intézményvezető (4080 Hajdúnánás, 
Kisfaludy u. 7. szám) értesítéséről gondoskodjon.  

  
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 22.  

 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
65/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Debrecen,                 
Hét vezér u. 21. szám) részvényese a részvénytársaság 2009. november 13. és                   
2009. december 8. napján megtartott rendkívüli közgyűlésein hozott határozatok 
érvénytelenségének kiküszöbölésére irányuló, a cégbíróság végzésébe foglalt 
hiánypótlása okán 2010. február 25. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 
napirendjével összefüggésben: 
- tudomásul veszi Dr. Veres Ferenc igazgatóság elnöke, Dr. Kovács László 

igazgatóság tagja, vezérigazgató és Keszeli István igazgatóság tagja  
2009. november 30. napjával történő lemondását, 

- hozzájárul ahhoz, hogy a közgyűlés - a tisztségviselők választására 
vonatkozó szabályzat 8. pontjába foglalt rendelkezésre figyelemmel - 
jelölőbizottsági eljárás nélkül válassza meg az új igazgatóságot, 

- elfogadja az igazgatóság tagjainak Dr. Tárkányi Tamás (4225 Debrecen, 
Hátszeg u. 16. szám), Nagy Miklós (3580 Tiszaújváros, Tompa Mihály u.  
72. szám) és Szabó Ferencné (4034 Debrecen, Hét vezér u. 71/a. szám) alatti 
lakosok jelölését azzal, hogy Nagy Miklóst az alapszabály jogosítsa fel a 
vezérigazgató cím viselésére, 

- a hiánypótlás folytán kialakult helyzetre figyelemmel tudomásul veszi és 
elfogadja a megválasztott, de érvényesen a cégjegyzékben át nem vezetett 
igazgatóság 2009. december 1. napjától az érvényes megválasztásukig 
terjedő időtartamban végzett tevékenységét és meghozott intézkedéseit, 

- elfogadja az üzemi tanács döntése alapján Kanyuk Jánosnak (4034 Debrecen,   
Szárazi F. u. 37. szám) alatti lakosnak a felügyelő bizottság tagjává jelölését, 

- egyetért az alapszabálynak a meghívó mellékletét képező részletes napirend 
szerinti módosításával. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. február 25. napján tartandó Zrt. 
közgyűlésén a határozati javaslatokról történő döntési eljárásban a fentieknek 
megfelelően járjon el. 

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. február 25. 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én  
– csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
66/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló, többször módosított 1994. évi LXIV. törvény  
7. § (1)-(2) bekezdései alapján 
- fegyelmi eljárást rendel el Dr. Éles András polgármester ellen annak 
vizsgálatára, hogy a foglalkozási jogviszonyából eredő kötelezettségét 
vétkesen megszegte-e Gyöngyösi Mária felmentése ügyében. 
 
A képviselő-testület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú vizsgáló 
bizottságot választ, amelynek elnöke és tagjai: 
 

Dr. Kiss József  vizsgálóbizottsági elnök Hajdúnánás, Bocskai u. 36/a.  
Dombi György  vizsgálóbizottsági tag Hajdúnánás, Hadnagy u. 60.  
Tóth Imre  vizsgálóbizottsági tag Hajdúnánás, Báthori u. 48.  

 
szám alatti lakosok. 
 
A képviselő-testület felkéri Dr. Juhász Endre alpolgármestert, hogy az 
érintetteket a határozat tartalmáról értesíteni, valamint számukra a megbízó 
levelet kiadni szíveskedjen. 
 
Felelős:  Dr. Juhász Endre alpolgármester 
Határidő: 2010. február 15. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a vizsgáló 

bizottságot a fegyelmi eljárás lefolytatására 30 napon belül. 
Felkéri a vizsgáló bizottságot, hogy a vizsgálat eredményéről készítsen 
jelentést a vizsgálat lezárását követő 8 napon belül. 
Felkéri a vizsgáló bizottság elnökét, hogy a jelentés elkészültét követő  
15 napon belüli időpontra a jelentés egyidejű megküldésével hívja össze a 
képviselő-testület ülését. 
 
Felelős:  Dr. Kiss József, a vizsgáló bizottság elnöke 
Határidő: 2010. március 16. - a vizsgálat lefolytatására 
 2010. március 24. - a jelentés elkészítésére 
 2010. április 08. - a képviselő-testület összehívására  
 

kmft. 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                            jegyző 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én  
– csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
67/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
Dr. Éles András polgármester ellen, a 66/2010. (II. 11.) számú  
Képviselő-testületi Határozattal megindított fegyelmi eljárásra tekintettel külső 
jogi segítséget vesz igénybe 
- a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló, többször módosított 1994. évi  
LXIV. törvény 7. § szerint fegyelmi eljárás lefolytatásához és egy esetleges 
fegyelmi határozat meghozataláig történő tanácsadásra megbízza 
SZILÁGYI ÉS TÁRSA Ügyvédi Irodát (4024 Debrecen, Szent Anna u. 
10-12. II. em. 3. ajtó) 50.000,- Ft + ÁFA egyszeri megbízási díjért, 

- a fegyelmi eljárás lezárását követő esetleges munkaügyi per esetén megbízza 
a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint, teljes jogkörben, általános képviseleti joggal, az 
önkormányzat képviseletével a SZILÁGYI ÉS TÁRSA Ügyvédi Irodát 
(4024 Debrecen, Szent Anna u. 10-12. II. em. 3. ajtó) 120.000,- Ft + ÁFA 
egyszeri megbízási díjért, 

- amennyiben az esetleges munkaügyi per I. fokú döntését valamelyik fél 
megtámadja és II. fokú eljárásra kerülne sor, megbízza a II. fokú eljárásban 
teljes jogkörben, általános képviseleti joggal, az önkormányzat 
képviseletével a SZILÁGYI ÉS TÁRSA Ügyvédi Irodát (4024 Debrecen, 
Szent Anna u. 10-12. II. em. 3. ajtó) 30.000,- Ft + ÁFA egyszeri megbízási 
díjért. 

- A SZILÁGYI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda fenti költségeit a képviselő-testület 
a 2010. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 

 
A képviselő-testület felkéri Dr. Juhász Endre alpolgármestert, hogy a 
SZILÁGYI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda megbízó levelének kiadásáról 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Juhász Endre alpolgármester 
Határidő: 2010. február 15.   
 
 

kmft. 
 

 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                      jegyző 
 

 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 
11-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
68/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kiss József 
önkormányzati képviselő által a pedagógiai szakszolgálat működtetésének 
kettős (önkormányzati és kistérségi támogatás) finanszírozásával 
kapcsolatosan beadott interpellációját megismerte és az arra adott 
polgármesteri választ – az interpelláló képviselővel ellentétben – 
elfogadta. 
 
 
Felelős: - 
Határidő: - 
 
 
 
 

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. Az 
elszámolásnál csak az igazolt óraszámokat lehet figyelembe venni. 
 

Az oktatási intézmények vezetői kötelesek a Makláry Lajos Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
igazgatóját írásban tájékoztatni az intézmény munkatevében szereplő tanítás nélküli 
munkanapokról (szakmai továbbképzés, diák önkormányzati nap, iskolai ünnepség, 
tantestületi kirándulás, stb.). A tájékoztatás megküldésének határideje a tanítás nélküli 
munkanapot megelőző harmadik nap. 
 
A fenti okból elmaradt foglalkozások idejében a pedagógiai szakszolgálat pedagógusai 
a foglalkozás helye szerinti település más intézményeiben tanuló gyermekek kezelését 
láthatják el. Amennyiben erre nincs lehetőség, vagy a tájékoztatás nem történik meg 
határidőben, az így elmaradt foglalkozásokat igazoltnak kell tekinteni, és a ténylegesen 
megtartott órákba be kell számítani.  
 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat gondoskodik arról, hogy minden Hajdúdorogon 
megtartott foglalkozás végén a foglalkozás igazolására jogosult személy a foglalkozás 
helyszínén tartózkodik. 
 

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

 
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 Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Pedagógiai Szakszolgálat a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 
közreműködésével a településeken ellátott feladatok arányának meghatározásához 
szükséges mutatószámokat, illetve a két települést terhelő kiadások összegének 
meghatározásához szükséges bevételeket és kiadásokat megállapítja a tárgyévet követő 
év február 28-ig.  
 
Előbbiek 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.  
 
A kiadások összege nem haladhatja meg az adott költségvetési évre tervezett kiadási 
előirányzatot, csak olyan tételekkel, melyhez év közben pótfinanszírozás társult és az 
eredeti költségvetési tervben nem szerepelt. 

 
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.  

 
A pedagógiai szakszolgálat feladatellátása során beszerzett tárgyi eszközök a 
szolgáltatás esetleges megszűnése esetén amennyiben osztható, úgy a hozzájárulások 
arányában átadásra kerüljenek a hozzájárulóknak, amennyiben nem osztható, úgy a 
piaci áron történő megtérítésére kerüljön sor. 
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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. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája minden 

év január 31-ig megküldi Hajdúdorog Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztálya felé a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai szakszolgálat 
szakfeladatra vonatkozó költségvetési tervezetét, amennyiben észrevétele van 
Hajdúdorog városának, úgy azt 5 napon belül megteheti. Amennyiben nem tesz 
észrevételt, úgy elfogadottnak kell tekinteni a költségvetés-tervezetét. 

 

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. Hajdúnánás Városi Önkormányzat a fenntartásában működő Makláry Lajos Általános 

Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményén keresztül biztosítja a gyógytestnevelés – 3. pontban 
meghatározott heti óraszámon felül jelentkező – feladatok ellátását Hajdúdorog 
település számára, heti 21 órában. 

 
14. A 13. pontban meghatározott feladatokat a Makláry Lajos Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
további 1 fő gyógytestnevelő pedagógus foglalkoztatásával látja el. 

 
A pedagógus munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálása során előnyben kell 
részesíteni azt a pályázót, aki a feladatellátás helye szerinti településen lakóhellyel 
rendelkezik. 

 
15. A 13. pontban meghatározott feladatokat ellátó 1 fő gyógytestnevelő pedagógus 

foglalkoztatásával összefüggő személyi jellegű kiadásoknak és munkaadót terhelő 
járulékoknak a feladatellátásra eső állami és kistérségi támogatásokkal nem fedezett 
összegét Hajdúdorog önkormányzata 2010. évben egyedül viseli.  

 
A hozzájárulás összegének megfizetésére a 11. pontban előírtakat kell alkalmazni 
azzal, hogy a 2010. évi előleg összege 1.200.000 Ft, amelyet három egyenlő részletben 
köteles Hajdúdorog Városi Önkormányzat megfizetni a 11. pontban meghatározott 
időpontokig, az ott megadott pénzforgalmi számlára. 
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2011. január 1-től a pedagógiai szakszolgálat teljes feladatellátásának elszámolása 
egységesen a 9. pontban meghatározottak szerint történik.  

 
16. Hajdúdorog Városi Önkormányzat minden év augusztus 15-ig nyilatkozik arról, hogy a 

3. és 13. pontban meghatározott gyógytestnevelési foglalkozásokat a fenntartásában 
lévő intézményeknél milyen arányban lássa el a Makláry Lajos Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat. 

 
17. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást bármelyik fél rendes 

felmondással írásban, indokolás nélkül, 60 napos határidővel, tanítási időszakon kívüli 
időpontra (július, augusztus) felmondhatja.  

 
18. Jelen megállapodásban rögzített kötelezettségek bármelyik fél általi súlyos megszegése 

esetén a másik fél a megállapodást rendkívüli felmondással írásban, a felmondás 
okának megjelölésével, 30 napos határidővel felmondhatja.  

 
19. A felek kötelesek jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeiket a felmondási idő 

alatt is teljesíteni.  
 
20. A felek az együttműködési megállapodás megszűnése esetén, a megszűnést követő  

30 napon belül kötelesek egymással elszámolni. 
  
21. A jelen együttműködési megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik, de azt  

2 éven belül - legkésőbb 2012. március 31-ig - felül vizsgálják. 
 
22. Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba, egyidejűleg a 2006. szeptember 

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

továbbá a pedagógiai szakszolgálatok feladatellátására vonatkozó mindenkori 
jogszabályok az irányadók. 

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

jóváhagyólag aláírják.   
 
 
 
           Hajdúdorog, 2010. február …..                                     Hajdúnánás, 2010. február 11. 
 
 
 
 
 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 
 Városi Önkormányzat  Városi Önkormányzat 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 

2010. évi  
 

közfoglalkoztatási terve 
 

 
 
 



 
Tartalomjegyzék 

 
 

 
I.  Bevezető…………………….………………………………………….…2

  
II. Helyzetelemzés…………..…………………………………………….…3 
 
III. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők összetétele……. ………4 
 
IV.A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak értékelése, a terv                 

teljesítése………………………………………………………………….5 
 
V. A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok, azok szervezése 
     és ütemezése………………………………………………………………7 
 
VI.A közfeladatok ellátásához szükséges létszámok a közfoglalkoztatásban 
      részt vevő szervezetek által vállalt közfeladatok szerint…………………8 
 
VII. A közfoglalkoztatás finanszírozásának forrásai……………………….. 8 
 
VIII. Összegzés………………………………………………………………9 
 
Mellékletek………………………………………………………………….10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2010. évi közfoglalkoztatási terve 

 
 

1. Bevezető 
 

       2009. január 1-én indult az „Út a munkához” program, mely amellett, hogy 
megnövelte az önkormányzatok feladatát, felelősségét a közfoglalkoztatás 
szervezésében, hathatós, - de sajnos nem végleges - segítséget nyújtott a tartósan 
munkanélküli személyek számára. 
Herczog László szociális és munkaügyi miniszter a programmal kapcsolatos 
tapasztalatairól az alábbiakat állapította meg: 
„Az Út a munkához program a magyar szociálpolitika elmúlt évtizedeinek 
legmarkánsabb szemléletváltozása, mivel társadalmi igényként fogalmazódott meg, 
hogy a munkaerőpiacról hosszabb ideje távollévők ne segélyt, hanem munkát kapjanak, 
hiszen a településeken bőven van ellátható munka. 
A program elindítását indokolta az is, hogy Magyarországon az egyik legnagyobb 
társadalompolitikai kihívás a tartós munkanélküliség kezelése, emellett egyre több 
olyan alacsony iskolázottságú fiatal van, aki nem talál állást, így nem szerez 
munkatapasztalatot sem. Ezekre a kihívásokra úgy kellett válaszolni, hogy a szociális 
biztonsághoz való jog garantálása mellett az aktivitás megőrzését is biztosítsák.” 
Elmondta még, hogy a tapasztalatok visszaigazolták az elképzelés helyességét, soha 
nem látott mértékben nőtt a települések közfoglalkoztatottainak száma, így októberben 
95.000 ember volt része annak. 
Hajdúnánás és Hajdúdorog polgármesterei is szorgalmazták a „segély helyett munkát” 
elképzelés gyakorlati megvalósítását, melyhez a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) értelmében a 
közfoglalkoztatási terv határidőre (2009. április 15.) elkészült. A képviselő-testület  
62/2009. (III. 19.) számú határozatával fogadta el azt. 
Megvalósításának tapasztalatairól a továbbiakban lesz szó. 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 46 törvény mellett az Szt-t is módosította, 
így a rendelkezésre állási támogatással és közfoglalkoztatással kapcsolatos 
rendelkezéseket. 
Az Szt. 37/A § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a 
közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban 
foglaltakkal való összhang biztosítása céljából – az állami foglalkoztatási szerv által 
szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és előrejelzések alapján – egyéves 
időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A közfoglalkoztatási terv tervezetét a 
polgármester előzetes véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek, az 
érintett települési kisebbségi önkormányzatnak, illetve a 2000 fő feletti települések 
esetében a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami foglalkoztatási szerv, a 
települési kisebbségi önkormányzat és a szociálpolitikai kerekasztal a 
közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményéről annak kézhezvételétől 
számított tíz munkanapon belül tájékoztatja az önkormányzatot. Amennyiben azt 
határidőben nem teszik, úgy kell tekinteni, hogy azzal egyetértenek. A vélemények 
ismeretében a képviselő-testület a közfoglalkoztatási tervet évente február 15-éig 
fogadja el. 
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A közfoglalkoztatási terv tartalmazza:  

� a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti 
várható összetételét, 

� a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok 
megjelölését és várható ütemezését, 

� a feladatok ellátásához szükséges létszámot, 
� a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. 
 

A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell, ha a közfeladatokban bekövetkezett változás 
az ellátásukhoz szükséges létszám 10 %-át elérő mértékű bővítését, illetve csökkenését 
eredményezi. 
 
Fentieket szem előtt tartva készült el a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi 
közfoglalkoztatási terve, melyet az alábbiakban ismertetek. 
 
 
II. Helyzetelemzés 
 
             A gazdasági válság a mi városunkat sem kerülte el, a munkaerő-piaci helyzet 
sajnos jelentősen romlott, melynek következtében napjaink egyik legégetőbb problémája a 
tartós munkanélküliség. Az iskolázatlan, szakképzetlen munkavállalók, a gazdaság által 
már nem keresett képzettséggel rendelkezők mellett sajnos a magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezők is kiszorulnak a munkaerőpiacról, s válnak a segélyezési 
rendszer alanyaivá. Sajnos, egyre nő azon fiatalok száma, akik nem találnak állást, így 
munkatapasztalatot sem tudnak szerezni, elhelyezkedési lehetőségük szűkül. Ezen 
jelenségek következtében, az előző évekhez képest nőtt a regisztrált munkanélküliek, a 
rendszeres szociális segélyezettek és a rendelkezésre állási támogatásban részesülők 
száma.  
Ugyanakkor csökken a város lakossága, a 2009. január 1-i adatok szerint az állandó 
lakosságszám 18.123 fő volt.  (2010. évi adatok még nem állnak rendelkezésünkre.) 
Tíz évet vizsgálva megállapítható, hogy a 2003-as évet kivéve – amikor némi emelkedés 
mutatkozott  – évi 25-160 fő közötti csökkenést regisztrált a statisztika.  
2009. évben a munkaképes korú lakosság (18-62 év között) száma 8744 fő volt. 
Elszomorító, hogy az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hajdúnánási 
Kirendeltségének (a továbbiakban: Kirendeltség) a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez 
szolgáltatott a múlt év  novemberi adatai szerint a nyilvántartott ellátott ill. ellátatlan 
munkanélküliek száma: 2.133 fő volt. 
2010. évben tehát arra számíthatunk, hogy hivatalunk Szociális Irodáján rendelkezésre 
állási támogatás vagy rendszeres szociális segély ügyében (megállapítás, megszüntetés, 
felülvizsgálat) 2.133 fő jelenhet meg, illetve lenne foglalkoztatható. (2009. évben ez a 
szám 1291 volt.) 
A Kirendeltség által megküldött adatokat elemezve megállapítható, hogy az ellátásban nem 
részesülő, tartósan, - több mint egy éve – nyilvántartott munkanélküliek száma a korábbi 
év hasonló időszakához képest közel egyharmadával nőtt (I/1. melléklet). 152 fő azoknak a 
száma, akik munkanélküli ellátásukat kimerítették, ellátásra azonban nem jogosultak. 
Arányuk a szakmunkás férfiak én nők körében a legmagasabb, 54 éves korig.  
 
A felsorolt 30 féle foglalkozás közül az öt legnagyobb igény továbbra is az „egyszerű 
szolgáltatás jellegű foglalkozás”, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari foglalkozások, a 
könnyűipari foglalkozások az építőipari foglalkozások, valamint a feldolgozóipari gépek 
kezelői foglalkozások iránt van (I/2. melléklet). 
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Az  I/3. számú táblázat szerint a 2009. évben belépők közül a Kirendeltségtől ellátásban 
1.223 fő részesül, 758 fő pedig azoknak a száma, akik 2009-ben az ellátását kimerítette. 

 
Az ellátásukat kimerítő ügyfelek foglalkozás szerinti igényét az I/4-I/5. táblázat mutatja, 
nemzetgazdasági áganként, mely hasonlóan az I/2. számú táblázathoz, az „egyszerű 
szolgáltatási jellegű foglalkozások”-at részesítik előnyben, de magas a feldolgozóipari 
gépkezelői, az építőipari foglalkozások és a kereskedelmi, vendéglátó-ipari foglalkozások 
iránti igény is, - hasonlóan az előző évhez. 
Az I/6., I/7. és I/8. számú táblázatok gyakorlatilag azt mutatják, hogy akinek 2009-ben a 
Kirendeltség ellátást állapított meg, - a még ki nem merített napokra milyen összetételt 
képviselnek  iskolai végzettség, nem  és korcsoport alapján 2009. november hónapban. 
 
 
III. A rendelkezésre állási támogatásban részesülők összetétele 
 
       A munkanélküliség, a munkanélkülivé válás tükröződik a szociális területen, a 
szociális, gyermekvédelmi ellátások iránti igény emelkedésén is. Közel 100 családdal több 
részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, mint előző évben. Ez arra utal, hogy 
egyik, vagy mindkét szülő munkanélkülivé vált. 
 
A közfoglalkoztatásban részt vevő, aktív korúak ellátására jogosult személyeken kívül 
2009-ben a rendelkezésre állási támogatásban részesülők átlagos létszáma 424 fő volt. 
 
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények 
módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény  az Szt. aktív korúak ellátásának főbb 
szabályait is érinti.  
Jelentős változás, hogy egy családban egyidejűleg – hasonlóan a rendszeres szociális 
segélyhez – egy rendelkezésre állási támogatásban részesülő lehet.  
Ugyanakkor bővül a rendszeres szociális segély megállapításának lehetősége, a települési 
önkormányzatok rendeletében meghatározott feltételek szerint. A települési önkormányzat 
munkavégzés alóli mentesítési feltételeket állapíthat meg az aktív korúak ellátására 
jogosult személyeknek a közfoglalkoztatásban történő részvételt akadályozó, vagy kizáró 
családi körülményeire, vagy egészségügyi, mentális állapotára tekintettel. A szociális 
ellátások helyi szabályai – a gyakori törvénymódosítások miatt is – valószínűleg rövidesen 
újból módosításra kerülnek. Ekkor célszerű a munkavégzés alóli mentesítés feltételeit 
szabályozni, s meghatározni azokat a feltételeket, melyek által az ügyfél rendszeres 
szociális segélyre, és nem RÁT-ra szerez jogosultságot. Az elmúlt évi közfoglalkoztatás 
tapasztalatai is mutatják, hogy néhány esetben az egy havi foglalkoztatást sem tudtuk 
elérni ezeknél az embereknél. Ez adódott abból is, hogy bár orvosi alkalmassági 
vizsgálaton megfeleltek, mentális állapotuk nem tette lehetővé a munkavégzést. A 
foglalkoztatottak munkamoráljának megőrzése, és a felesleges adminisztrációs munkák 
elkerülése miatt kívánatos azoknak a körét meghatározni, és rendszeres szociális segélyt 
állapítani meg részükre, akik a munkavégzésre ilyen okok miatt alkalmatlanok.  
Az Szt. módosítása (35. §) lehetőséget ad arra is, hogy a közcélú foglalkoztatás 
tevékenységi köre bővüljön, és minél több foglalkoztatási formába, vagy képzésbe, illetve 
egyéb programba kerüljön bevonásra az érintett személy. Ennek alapján, ha a Kirendeltség 
az álláskeresési megállapodás keretében a RÁT-ra jogosult személyt  

� egyéni vállalkozáshoz vagy gazdasági társasághoz közvetíti ki, 
� képzésbe, munkaerő-piaci programba, illetve egyéb foglalkoztathatóság javítását 

célzó programba vonja be, akkor a települési önkormányzat az érintett személyt 
közcélú munkára nem kötelezheti.  
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A közcélú munkavégzés időtartamának számításakor ezen időszakok foglalkoztatásának 
időtartamát figyelembe kell venni. 
 
A Kirendeltség a közfoglalkoztatási terv elkészítéséhez szolgáltatott adatai tartalmazzák 
azokat a szervezésükben induló várható képzéseket, szakirányokat, résztvevők tervezett 
létszámát, melynek keretében a RÁT-osok is részt vehetnek a számukra megfelelő 
képzésen. Erre lehetőséget biztosít a 70 féle tervezett képzési forma, mely közel  
1.400 munkanélkülinek kínál lehetőséget. Ugyanakkor a térségben induló helyi, központi 
és európai uniós munkaerő-piaci programokba is bevonható 40 fő. 
 

A közfoglalkoztatás tervezéséhez szükséges a Kirendeltség adatszolgáltatásán túl az aktív 
korúak ellátására jogosultak kor, nem, és végzettség szerinti, 2010. évre várható 
összetétele. Az ellátásra jogosultak száma számításaink szerint jelentős mértékben 
emelkedni fog. A költségvetés tervezésekor az aktív korúak ellátására jogosultak esetében 
összesen 700 főt vettünk figyelembe. 
Ezen létszámon belül 100 fő a rendszeres szociális segélyben részesülők száma, közülük 
75 fő 55. életévét betöltött személy, 25 fő pedig egészségkárosodás jogcímen kapja 
ellátását. 
A rendszeres munkavégzésbe bevonható, rendelkezésre állási támogatásban részesülők 
száma várhatóan meghaladja a 600-at. A nemek, valamint a 35 év alattiak, illetve 35 és  
55 év közöttiek aránya nagy különbségeket nem mutat. Többségükben általános iskolai 
(161 fő), illetőleg szakiskolai és szakmunkás végzettséggel (247 fő) rendelkeznek, számuk 
a tervezett létszám több mint felét teszi ki. (III. sz. melléklet)   
 
IV. A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak értékelése, a terv teljesítése 
 
A jogszabályok többszöri módosítását követően körvonalazódott a közfoglalkoztatásba 
bevonhatók köre, annak módja, a foglalkoztatás ösztönzése. 
Az elmúlt évben újként hatott, hogy szinte korlátok nélküli lehetőséget kaptak az 
önkormányzatok a foglalkoztatottak létszámát illetően. A város nagyságrendjéhez és az 
ellátandó feladatokhoz mérten terveztük a foglalkoztatandók létszámát. Figyelemmel 
voltunk arra, hogy év elején januárban 45 fő, február és március hónapban már Közmunka 
Program keretében 30 főt foglalkoztattunk. Az intézmények részére küldött igényfelmérés 
úgy tűnik, megalapozott volt, mivel 2010. évre is szinte ugyanazon feladatok ellátására 
kértek azonos létszámú közcélú foglalkoztatottat.  
Az ellátandó feladatokra megfelelő szakképesítésű dolgozókat sikerült biztosítani, akik 
kivétel nélkül beilleszkedtek az intézmények közösségeibe, az intézményvezetők jelzései 
alapján példamutatóan végezték feladatukat.  
Erről személyes tapasztalattal is rendelkezünk, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 
adminisztratív dolgozók és takarítók körében. Munkaviszonyuk megszűnése – az újabb 
munkavállalók betanításáig - hiányt fog jelenteni a hivatali munkában. 
A helyi levelek (mezőőri járulék, helyi adók, szemétdíj, segélyt megállapító határozatok, 
stb.) és a Hajdúnánási Újság kézbesítésére egész évben 6 fő közcélú munkást 
alkalmaztunk. 
Az elmúlt évre tervezett kommunális feladatok ellátását véleményem szerint hiánytalanul 
sikerült teljesíteniük.  
A közcélú munkában elvégzendő tevékenységek javarészt fizikai jellegűek, az elvégzendő 
kommunális feladatokhoz átlagosan 130 főt terveztünk. A feladatok között szerepel a város 
közterületeinek tisztántartása, átereszek, árkok takarítása, gallyazás, faültetés, 
parkgondozás, kaszálás, fűnyírás, szállítási feladatok, köztéri parkok, játékok 
karbantartása, önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, javítása. Az elmúlt évek  
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sikeres pályázatainak, valamint az önkormányzat által biztosított forrásnak köszönhetően  
lehetőség volt néhány fűnyíró, sövényvágó és kéziszerszámok beszerzésére. A kommunális 
feladatok ellátásához szükséges eszközök biztosítottak. Annak érdekében, hogy minél több 
munkáját elvesztett embernek tudjunk érdemes, hasznos munkalehetőséget biztosítani, 
ezért egy karbantartó brigádot hoztunk létre. A brigád szakemberei főként a nyári 
időszakban – de lehetőség szerint más évszakokban is – az önkormányzati ingatlanokon 
végeztek javítási, karbantartási munkákat (helyiségek festése, mázolása, vizesblokkok 
javítása, járdák, kerítések betonozása, udvari játékok javítása festése, nyílászárók javítása, 
árkok mederburkolása stb.). 

 
Önkormányzati forrásból sikerült néhány helyiség tisztasági meszelését elvégeztetni, a 
hivatal udvarán lévő fedett kerékpártárolót megépíteni, a Dorogi u. 5. szám és a Kisfaludy 
u. 15. sz. alatti épület külső homlokzatának javítását, meszelését elvégezni. 

A Vöröskereszt, a Fehér Bot Alapítvány, Hajdú-Sansz KHT., Hermann Ottó Horgász 
Egyesülete által biztosított anyagból a közcélú munkások a Dorogi u. 5. szám alatti épület 
teljes belső festését, mázolását elvégezték. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat is ígéretet 
tett arra vonatkozóan, hogy 2010-ben az általuk használt helyiségek festéséhez, 
mázolásához saját forrásból biztosítani fogja az anyagköltséget. Folyamatban van a 
tárgyalás az ÁNTSZ-szel, mely szerint a Kossuth utcai épületben használt helyiségek 
rendbetételét elvégeznénk, amennyiben az anyagköltséget ők is tudnák biztosítani. 

Fontos lenne, hogy a szakmával rendelkező közcélú munkások részére lehetőség szerint 
olyan munkát tudjunk biztosítani, ami értéket teremt, amiben a leginkább hasznossá tudják 
magukat tenni. Ennek ismeretében nyújtottunk be pályázatot a HA-VER Hajdúsági 
Versenyképesség Non-profit Kft-hez, ahol a közmunkák tárgyi feltételeinek 
megteremtésére 1.074,-eFt összegű eszközbeszerzésre kértünk támogatást. Reményeink 
szerint elnyerjük a támogatást, és olyan eszközök beszerzésére is lehetőségünk nyílik, 
amelyekkel a munkavégzésünk szakszerűbbé, változatosabbá és értékteremtőbbé válik 
(betonkeverő, áramfejlesztő, szegezőgép, fúrókalapács, sarokcsiszoló, felsőmaró, 
melegvizes térkőmosó). 

 

Az elmúlt évben is részt vettünk és a 2010. évben is részt kívánunk venni a Közmunka 
Programokban, minek eredményeként a 100 %-os bértámogatás mellett eszközbeszerzésre 
is lehetőség nyílik. Ezen eszközöket a kommunális feladatok ellátásában fogják 
hasznosítani. 

 
A 2009. évi közfoglalkoztatási tervben a II-IV. negyedévre 190 fő foglalkoztatásával 
számoltunk. Ebből átlagosan 120 fő volt az elmúlt évben folyamatosan (egész évben) 
foglalkoztatva. A terv teljesítése nem jelent gondot az intézményeknél és a hivatalnál 
foglalkoztatottak esetében. Itt a tervezett létszámokat sikerült folyamatosan biztosítani. 
Egyébként a kommunális feladatok ellátásába bevontak köre több bizonytalanságot rejt. 
Ebbe a körbe tartoznak a 8 általános iskola végzettséggel rendelkezők és a szakmunkások. 
A közvetítések alkalmával nagyon sok RÁT-os jelezte, hogy a jelenlegi munkáltatója be 
fogja jelenti. Ezeknek az embereknek a további sorsáról nincs információnk, a többségük 
nem igényelte a RÁT továbbfolyósítását. Több esetben nem vállalták a munkát, mivel 
alkalmi munkavállalói könyvvel dolgoztak, nekik a segélyük megszüntetésre került. 
Néhány esetben előfordult, hogy a megjelölt munkakör betöltéséhez egészségileg 
alkalmatlannak minősítette a foglalkoztatás-egészségügyi szakorvos.  Nagyon sok nő 
részesül RÁT-ban, az ő foglalkoztatásuk nincs minden évszakban megoldva. Főleg késő 
ősztől kora tavaszig nem tudunk számukra mindig megfelelő munkát biztosítani. 



7 

Az elmúlt évben 281 fő volt bevonva a közfoglalkoztatásba, ebből 33 fő több alkalommal 
létesített munkaviszonyt, összesen 43.710 napot teljesítettek, így átlagosan a foglalkoztatás 
141 nap/fő.  Ezek közül 135 fő foglalkoztatása nem haladta meg a 90 munkanapot, míg 
175 fő foglalkoztatása felül volt a 90 munkanapon. Az intézményeknél és a Polgármesteri 
Hivatalnál alkalmazott foglalkoztatottak esetében - igazodva az intézményekben és a 
hivatalban végzendő feladatokhoz - átlagosan 200 nap volt a közfoglalkoztatás időtartama. 

 
6 fő esetében kérte a rendszeres szociális segélyben részesülő a megállapodás megkötését, 
és vállalta a közcélú munkában való részvételt. A közfoglalkoztatási tervben 10 fővel 
számoltunk. A    6 fő esetében meg lett állapítva a RÁT, és az elmúlt évben átlagosan 5 
hónapig voltak foglalkoztatva. 
 
5 esetben fordult elő, hogy a RÁT-ra jogosult személy részére nem tudtunk a képesítésének 
megfelelő munkát biztosítani. Ennek oka az volt, hogy a közvetítés idején nem volt igény a 
képesítésének megfelelő feladatellátásra. 
 
15 esetben szűnt meg a közfoglalkoztatott munkaviszonya rendkívüli felmondással. Ennek 
oka ittas állapotban való megjelenés a munkahelyen, illetve 3 vagy annál több igazolatlan 
távollét. 
 
A határozott idejű munkaviszony lejárta előtt közös megegyezéssel 8 fő esetében szűnt 
meg a munkaviszony, mivel más foglalkoztatónál bejelentett jogviszonyt létesítettek vagy 
elköltöztek más településre. 
 
Az ellátásra jogosultak mindegyikének nem tudott az önkormányzat munkát felajánlani, 
mivel jóval kevesebb a munkalehetőség, mint az ellátottak száma. 
 
V. A közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok, azok szervezése és 
ütemezése  
 
          Az Szt. módosítása következtében bővült a közfoglalkoztatás lehetősége. Az Szt.  
36. § (2) bekezdés a)-c)  pontja szerint: 
(Közcélú munkavégzés keretében) 
„a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat 
jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, 
b.) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, 
társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat, 
amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, 
továbbá 
c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, 
az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által 
jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési önkormányzat 
megállapodás alapján közreműködik 
látható el.” 
Az Szt. ezen bekezdésének módosítását tehát elsősorban a közfoglalkoztatás bővítése 
indokolta, és még további pontosítása történt azoknak a szerveknek a meghatározásában, 
akik jogosultak a közcélú foglalkoztatásra. Egyértelművé válik, hogy közcélú 
munkavégzés keretében a települési önkormányzati feladat, illetve jogszabályon alapuló 
állami vagy helyi önkormányzati feladat nemcsak költségvetési szervnél, hanem akkor is 
ellátható, ha többségi tulajdonú önkormányzati vagy állami gazdálkodó szervezet végzi a 
tevékenységet, így pl. Városfejlesztő Társaság Kft, Vízügyi Igazgatóságok stb.  
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Fontos kiegészítés az önkormányzati feladatellátást vállaló társadalmi szervezetek 
bekapcsolása a közcélú foglalkoztatásba. Ugyanakkor hangsúlyosabbá vált a megállapodás 
alapján történő közreműködés. 
 
Hasonlóan, mint a 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv előkészítése során, a 2010. évi 
közfeladatok tervezését is megelőzte egy felmérés, melyet a helyi önkormányzati 
intézmények körében végeztünk arra vonatkozóan, hogy milyen közfeladatokat tudnak 
részben, vagy egészben a közcélú foglalkoztatás keretében ellátni, erre hány főt, milyen 
végzettséggel, mennyi időtartamban igényelnek. 
A felmérésre az igények visszaérkeztek, megjelölve az ellátandó feladatokat, 
munkaköröket, foglalkoztatás időtartamát. 
Az igény szerinti tevékenységek jórészt fizikai jellegűek, így alkalmasak arra, hogy 
bevonjuk az alacsonyabb iskolai végzettségűeket is. 
 
VI. A közfeladatok ellátásához szükséges létszámok a közfoglalkoztatásban részt vevő        
      szervezetek által vállalt közfeladatok szerint 
 
Az intézményekben ellátandó feladatokhoz a felmérés alapján 38 fő foglalkoztatásával 
számolunk a tervben. Közülük 2 fő főiskolai, 22 fő középiskolai, 14 fő alapfokú iskolai 
végzettségű. A Polgármesteri Hivatalnál több tevékenység ellátását oldjuk meg közcélú 
foglalkoztatás keretében (pld.: adminisztrátor, kézbesítő, takarító, foglalkoztatás-szervező, 
pályagondnok, stb.) Ezekre a feladatokra összességében 32 főt terveztünk, 22 fő 
középiskolai és 10 fő alapfokú iskolai végzettségű dolgozó. 
Fontos és nagyságrendileg elsőbbséget élvez a kommunális és környezetvédelmi 
tevékenység. Ezen belül: parkgondozás, kertészeti munkák, parlagfű mentesítés, átereszek 
takarítása, karbantartása, hó eltakarítás, csapadékvíz-elvezetés, járdák karbantartása, 
útszegély gyomtalanítása, közterületek karbantartása, tisztítása, falevelek eltakarítása, 
cserjék kapálása, nyírása, önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, egyszerű 
felújítási munkák elvégzése. Jelentős feladatot jelent az összetakarított hulladék, törmelék 
elszállítása, rakodása. Ezeket a feladatokat szintén közcélú munkások végzik el. Januárban 
54 fő van alkalmazva.  
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közmunka Tanácsa és az Észak Alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ által szervezett közmunka programban a tavalyi évhez 
hasonlóan a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulásnak ismét lehetősége van pályázni. A 
keretösszeg 6 milliárd forint, mely vissza nem térítendő támogatásként használható fel. A 
program indulása február 1., vége június 15. Reményeink szerint ilyen keretek között lesz 
lehetőségünk 15 fő foglalkoztatására. 
Terveink szerint a kommunális feladatra 2010. I. negyedévben 65 főt, II. negyedévben  
136 főt, III. negyedévben 126 főt, IV. negyedévben, pedig 91 főt fogunk alkalmazni. A 
foglalkoztatás időtartama átlagosan 4,5 hó, átlagosan napi 6 órás munkaidőben. 
 
VII. A közfoglalkoztatás finanszírozásának forrásai 
 
Az önkormányzat a foglalkoztatással összefüggő személyi kiadásokat (munkabér, 
bérjellegű juttatások és közterhek) a költségvetésben a közfoglalkoztatási tervben foglalt 
létszámadatok alapján tervbe veszi. A közcélú foglalkoztatás során felmerülő személyi 
jellegű kiadás és a társadalombiztosítási járulék 50 %-ának megfelelő kiadás 95 %-át 
minden tárgyhónapot követő 10-ig a Magyar Államkincstártól megigényeljük. A 
költségvetésbe az 5 %-os önrészt betervezzük. 
A közfoglalkoztatási tervben éves szinten 5 fő közhasznú foglalkoztatottal számolunk, 
mely esetben 50%-os önrészt tervezünk a költségvetésben. A további 50 %-ot a 
Munkaügyi Központ téríti meg. 
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Az V. fejezetben szó volt a Közmunka Programról, melynek a teljes lebonyolítását a 
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás végzi. A foglalkoztatott 15 fő munkabérét és 
járulékát teljes mértékben finanszírozzák. Az önkormányzatnak csak a foglalkoztatás lesz a 
feladata. 
A közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatokhoz a dologi kiadásokat részben azok 
az intézmények biztosítják, ahol a foglalkoztatottak a munkát végzik. Az önkormányzatnál 
főleg üzemanyagköltséggel, munka és védőruha, szerszám, és a karbantartások kapcsán 
felmerülő anyagköltségekkel számoltunk. Reményeink szerint év közben lesz pályázati 
lehetőség, mely ismét forrást biztosít szerszámok, munkagépek beszerzésére. 
 
 
VIII. Összegzés 
 
       Az „Út a munkához” program kiszélesítette az eddigi közcélú foglalkoztatás 
lehetőségeit, a támogatottak nagyobb létszámának adott esélyt a munkavégzésre, a 
visszailleszkedéshez. Úgy a társadalomra, mint egyénekre, családokra gyakorolt hatása 
pozitív irányt mutat.  

 
A társadalomra gyakorolt hatása tekintetében elmondható, hogy a társadalom nagyobb 
toleranciával van a dolgozó emberrel szemben, mint a segélyből élőkkel szemben, továbbá 
a városunknak munkájukkal hasznos tevékenységet végeznek, csökkentve ezzel az 
intézmények terheit. 
A közfoglalkoztatás szintén pozitív hatást gyakorol az egyénre és családokra is,  

� a rendszeres munkától elszakadt réteget újra rendszeres munkára készteti, 
� az egyén újra a társadalom hasznos tagjának tudhatja magát, 
� a pályakezdőknek lehetőséget biztosít, 
� a szenvedélybeteg segélyezettnek segít a betegség leküzdésében, 
� segít legalizálni a feketemunkát, 
� a RÁT és munkabér összege közötti különbség, - biztosabb megélhetési forrás a 

segélynél magasabb összegű munkabér, 
� a gyermekek pozitív példát kapnak a munkába járó szülő által, 
� a munkabérből gyermektartásdíj levonható, 
� a foglalkoztatás során újabb lehetőségek nyílnak meg az elhelyezkedésre az adott 

intézményeknél. 
 
A közcélú foglalkoztatás keretében fontos munkák kerülhetnek elvégzésre, amelyek az ott 
élők komfortérzetét, ezen keresztül a munkanélküliek megítélését javíthatják. A közcélú 
foglalkoztatásnak nemcsak egyén és családja életére, de a közösség formálására is hatása 
van. 
 
 
 
Hajdúnánás, 2010. február 11. 
 
 
 Dr. Éles András 
  polgármester 

 
 
 
 


