
 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
6/2010. (III. 25.) 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.), a 32/2009. (XII. 01.) és a 3/2010. (II. 15.) 
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 5/2009. (III. 05.) 
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 6/2010. (III. 25.) 
Önkormányzati Rendeletét  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. március 25. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
7/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) 
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 7/2010. (III. 25.) 
Önkormányzati Rendeletét  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. március 25. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                     jegyző 
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
8/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 
 

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 módosításáról szóló 8/2010. (III. 25.) 
Önkormányzati Rendeletét  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. március 25.  
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
9/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 43/2004. (X. 11.) 
Önkormányzati Rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról szóló 9/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendeletét   
m e g a l k o t j a.  

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről, valamint az 
önkormányzati rendeletben meghatározott juttatások részletszabályainak 
kidolgozásáról a Közszolgálati Szabályzat módosításával, valamint a 
Cafetéria Szabályzat megalkotásával gondoskodjon. 

 
 

Felelős:     Szűcsné dr. Sebsetyén Irén jegyző 
Határidő:  2010. március 25.  - a rendelet kihirdetésére 

  2010. április 30.  - a szabályzatok elkészítésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
10/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezések rendjéről szóló, többször módosított 15/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 10/2010. (III. 25.) 
Önkormányzati Rendeletét  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. március 25.  
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
11/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló, 
többször módosított 18/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet további 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2007. (I. 26.) 
Önkormányzati Rendelet további módosításáról szóló 11/2010. (III. 25.) 
Önkormányzati Rendeletét  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. március 25. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
77/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évben 

megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 
végzett munkájukért köszönetét fejezi ki. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében 
biztosított hatáskörében Hajdúnánás városban kialakított  
1-20. sorszámú szavazókörökben működő szavazatszámláló 
bizottságokba a mellékelten megnevezett személyeket tagként, illetve 
póttagként megválasztja. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 

 
 

Felelős:  Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. március 22., illetve folyamatos 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               Melléklet 
  a 77/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozathoz 

 
Helyi Választási Iroda 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Tel.: 52/382-010, Fax: 52/381-859 
 
 

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak 
névjegyzéke 

 
1. sz. szavazókör: Művelődési Központ Köztársaság tér 6.        
Tagok: Szabóné Mezei Etelka Dorogi u. 12/a. IV/12. 
 Szabó Józsefné Dorogi u. 2. II/2. 
 Harsányiné Varga Éva Kisfaludy u. 4. 
 Tímári Balázsné Ady E. krt. 29. II/7. 
 Oláh Edit Ady E. krt. 39. IV/14. 
Póttagok: Vargáné Gál Viktória Ady E. krt. 29. I/6. 
 Vad Erzsébet Ágnes Ady E. krt. 17. II/6. 
 
2. sz. szavazókör Művelődési Központ Köztársaság tér 6.   
Tagok: Rékasiné Prónay Csilla Bocskai u. 16. „A” lh. III/16. 
 Bodnárné Csiszár Margit Széchenyi krt. 5-9. II/8. 
 Trungel Simonné Csokonai u. 16. fsz. 3. 
Póttagok: Török Aliz Köztársaság tér 9. IV/10. 
 Karczáné Nagy Erzsébet  Kölcsey u. 18. 
 
3. sz. szavazókör: Református Általános Iskola Köztársaság tér 11.                
Tagok: Ruszin Erika Hunyadi u. 6-8. „D” II/8. 
 Kalapos Zoltánné Köztársaság tér 10. IV/12.  
 Kreiter Anna Hunyadi u. 6-8. „A” IV/15. 
Póttagok: Gonda Renáta  Mártírok u. 1. 4/14. 
 Tarné Hadadi Beáta Móricz Zs. u. 10/a. 
 

4. sz. szavazókör Református Általános Iskola Köztársaság tér 11.  
Tagok: Mezei Zoltán Kossuth u. 12. III/5. 
 Balogh Anikó Bethlen G. krt. 43. I/1. 
 Kéki Sándorné Mártírok u. 19. III/12. 
Póttagok: Timáriné Sebestyén Márta Mártírok u. 15. III/10. 
 Bacskai József Mártírok u. 19. IV/14. 
  
5. sz. szavazókör Tüdőgondozó Intézet Tulipán u. 35.  
Tagok: Vámos Ferencné Kabay J. u. 52. 
 Kovács Antalné Kabay J. u. 50. 
 Csorvási Magdolna Kabay J. u. 51. 
Póttagok: Tímári Lászlóné Vörösmarty u. 14/a. 
 Bata Miklósné Vörösmarty u. 26/a. 
 
6. sz. szavazókör Perczel úti Óvoda Perczel u. 12.  
Tagok: Bodnárné Varga Márta Magyar u. 56. 
 Seres Lajosné Magyar u. 70.   
          Tóth Rudolfné Magyar u. 69. 2. a. 
Póttagok: Ádám Mihályné Magyar u. 75. 
 Varga Ildikó Magyar u. 82. 
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7. sz. szavazókör Általános Iskola Magyar u. 104.  
Tagok: Szücs Lászlóné Kürt u. 2/b.  
 Ádámné Balogh Judit József A. u. 10/a. 
 Molnár Andrásné Dorogi u. 38. 
Póttagok: Gulyás Antalné Kürt u. 3. 
 Nagy Piroska Kiss E. u. 50.  
  
8. sz. szavazókör Általános Iskola Magyar u. 104.   
Tagok: Nagy Gyuláné Móricz Pál u. 33. 
 Veréb Anikó Barcsa J. u. 17. 
 Kállainé Laufer Erzsébet Hadnagy u. 16.  
Póttagok: Sebestyén Sándorné Dobó I. u. 8. 
 Kovács Lajosné Barcsa J. u. 8. 
  
9. sz. szavazókör Családsegítő és Gyermekjóléti Dorogi u. 14.  

      Szolgálat 

Tagok: Mirkó Lászlóné Mátyás k. u. 26. 
  Burján Enikő Tizedes u. 3. 
 Csőri Lászlóné Mátyás k. u. 3. 
Póttagok: Rékasiné Zágonyi Margit  Dorogi u. 47/a. 
 Józsi-Tóth Lászlóné Petőfi u. 18.  
  
10. szavazókör Általános Iskola Magyar u. 104.                 
Tagok: Both Györgyné Szérűskert u. 4. 
 Deákné Reszegi Ilona Attila u. 94. 
 Simon István Attila u. 91. 
Póttagok: Nyakó Imréné Tégláskert u. 8. 
 Fűz Andrásné Hadnagy u. 44.  
 
11. szavazókör Gimnázium Bocskai u. 29.  
Tagok: Török Antalné Vasvári u. 20/a. 
 Reszegi Imréné Irányi u. 17.   
             Magi Józsefné Bocskai u. 45. 
Póttagok: Szőllősiné Takács Tímea Berzsenyi u. 10. 
 Dézsi Anita Tímea Irányi u. 15. 
  
12. sz. szavazókör Gimnázium Bocskai u. 29.  
Tagok: Husvéth József Vasvári u. 22. 
 Szabóné Józsi Julianna Soós G. u. 1. 
 Fekete Lászlóné Rákóczi u. 2. 
Póttagok: Nábrádi Éva Kunffy Zs. u. 7. 
          Kónyáné Balogh Krisztina Irányi u. 35/a.  
  
13. sz. szavazókör Iskola Baross u. 11.  
Tagok: Szentjóbi-Szabó Attila Hajdú u. 29.  
    Simai Jánosné Sólyom u. 2. 
 Kiss Lászlóné Munkácsy u. 1. 
Póttagok: Bakai Mihály Béke u. 53. 
 Bakó Andrea Sólyom u. 10. 
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14. sz. szavazókör Iskola Baross u. 11.  
Tagok: Lónyainé Oláh Magdolna Munkácsy u. 43. 
 Molnár Miklósné Reményi u. 32.  
 Patai Istvánné Achim A. u. 45.  
Póttagok: Pósa Edina Rákóczi u. 49/a. 
 Loessl Gábor Munkácsy u. 1. 
  

15. sz. szavazókör Általános Iskola Iskola u. 3.   
Tagok: Véber Sándor Batthyányi u. 1. 
       Maginé Barcsik Klára Hunyadi u. 31/a. 
 Girusné Lovász Erzsébet Báthori u. 3/a. 
Póttagok: Jelesné Szabó Mária Báthori u. 10/a. 
 Kutasi Antal Hunyadi u. 75. 
 
16. sz. szavazókör Általános Iskola Iskola u. 3.   
Tagok: Löfcsikné Rékasi Ilona Béke u. 29. 
 Czinegéné Daróczi Juliánna Béke u. 13. 
 Ferencziné Répánszki Tímea Honfoglalás u. 25/a.  
Póttagok: Sepsiné Vandróczki Gyöngyi Munkások u. 15. 
 Dr. Petromán Miklósné Batthyány u. 10.  
 

17. sz. szavazókör Általános Iskola Polgári u. 71.   
Tagok: Csiha Gyula Szabadság u. 75. 
 Károlyiné Ilyés Ilona Szabadság u. 66.  
 Bata Zoltánné Mikszáth K. u. 8. 
Póttagok: Vargáné Sárosi Ildikó Tiszavasvári u. 48/a. 
 Ötvös Lászlóné Árpád u. 58. 
  
18. sz. szavazókör Általános Iskola Polgári u. 71.  
Tagok: Kovács Imréné Szabadság u. 52. 
  Tar Imréné Polgári u. 22. 
 Szeleczkiné Gyulai Mária Szabadság u. 39. 
Póttagok: Szabó Albert Polgári u. 30. 
 Darócziné Bordás Andrea Polgári u. 95. 
 
19. sz. szavazókör       Városi Szakorvosi Rendelőintézet Kossuth u. 10.    
Tagok: Kéki Éva Toldi u. 25. 
 Fodorné Horváth Katalin Tar K. u. 16. 
 Kondoráné Reszegi Anikó Tiszavasvári u. 19/h. 
Póttagok: Reszegi Zsolt Attiláné Lehel u. 8. 
 Pénzes Lászlóné Lehel u. 16/a. 
 
20. sz. szavazókör Hétszínvirág Óvoda Tedej, Rózsa F. u. 1.  
Tagok: Tarné Magoss Anikó Brassay K. u. 15. 
 Tímári Lajos Tiszavasvári u. 29/A. 
          Pásztor Józsefné Erdősor u. 6. 
Póttagok: Baráthné Megellai Erzsébet Fő u. 15/c. 
 Magyarné Zsíros Andrea Pázsit u. 7. 
 
 

Hajdúnánás, 2010. március 18. 
                                                                                          Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
               jegyző 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
78/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terv”-ét a 
melléklet szerint jóváhagyja. 

 
 

Felelős:     -  
Határidő:  - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző   
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
79/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi; 
Ügyrendi és Igazgatási; valamint Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságainak 
2009. évi munkájáról szóló beszámolókat megismerte, és azokat elfogadja. 

 
 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
80/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési, 
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. évi munkájáról szóló 
beszámolót megismerte, és azt elfogadja. 
 
 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
81/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)  
2010. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót megismerte, s 
azt - figyelembe véve a Felügyelő Bizottság javaslatát - elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Kft. ügyvezető 
igazgatóját tájékoztassa. 

 
 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
82/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
6. szám) 2010. évi üzleti tervének bemutatásáról szóló tájékoztatót 
megismerte, s azt - figyelemmel a Felügyelő Bizottság javaslatára - 
elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Kft. ügyvezető 
igazgatóját tájékoztassa. 

 
 

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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
83/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.  
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) ügyvezető igazgatója kérelmét, 
mely a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításánál a 
nyersanyagnormát alapul véve 125% rezsi költség megállapítására 
vonatkozott, és azt nem támogatja.  
 
Felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a feladatellátás racionalizálásával 
biztosítsa a Kft. tervezett eredményének megvalósulását. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Kft. ügyvezető 
igazgatóját tájékoztassa. 

 
 

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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
84/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. vizsgálja meg a 
cukorbetegek és táplálékallergiában szenvedők étkeztetésének pénzügyi 
lehetőségét, valamint körülményeit. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vizsgálat eredményéről 
szóló komplex anyag kerüljön előterjesztésre a képviselő-testület májusi 
ülésére. 
 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 20. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
85/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja 
alapján az önkormányzat által fenntartott általános iskolákban a 2010/2011-es 
tanévben az első évfolyamon indítható osztályok számát az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
 2010/2011. tanévben induló első 

osztályok száma 
Barcsa János Általános Iskola 2 
Bocskai István Általános Iskola 1 
Makláry Lajos Általános Iskola, 

Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat 

2 

II. Rákóczi Ferenc Általános és 
Művészeti Iskola 

1 

 
A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 83. § (1) 
bekezdése alapján a gyermek felvételéről az iskola igazgatója írásban értesíti a 
szülőket legkésőbb 2010. március 26-ig. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 
 Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
 Határidő: 2010. március 22. 
 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzat által fenntartott általános iskolákban a 2010/2011-es tanévben az 
első évfolyamon induló osztályok létszámára vonatkozóan a 2010. április 12-13-i 
általános iskolai beíratást követő első képviselő-testületi ülésén dönt.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a 2010/2011-es tanévben az első évfolyamon induló 
osztályok létszámára vonatkozó előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 

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

 
kmft. 

 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                                      jegyző 

 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
86/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2010. (I. 21.) 
számú Képviselő-testületi Határozata szerinti, az önkormányzat által 
fenntartott valamennyi intézmény intézményvezetője kinevezésének és 
besorolásának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és azt 
tudomásul veszi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat által fenntartott 
valamennyi intézmény intézményvezetőjének értesítéséről gondoskodjon. 
  

 
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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
87/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. §-ára, 
valamint az annak a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról 
kiadott 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 14/A. §-aira - Szabó Albert 
magasabb vezető, a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményvezetője közalkalmazotti besorolását az egyéb munkáltatói 
jogkört gyakorló polgármesternek módosítani javasolja és 7 % helyett 
2010. január 1-től 10 % illetménykiegészítéssel elismerni a további 
végzettségeit. 

 
A képviselő-testület - megerősítve a 17/2010. (I. 21.) számú Képviselő-
testületi Határozatban foglalt szándékot -  az illetménykülönbözet és 
járuléka összegét, az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka 
terhére biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezető besorolásának 
módosításáról, továbbá Szabó Albert igazgató (4080 Hajdúnánás, Polgári 
u. 30. szám) értesítéséről gondoskodjon.   

 
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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
88/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § és 
66/A. §-aira, valamint az annak a szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról kiadott 257/2000.  
(XII. 26.) Kormányrendelet 3/A. §-ára, - Tóth Árpádné megbízott 
magasabb vezető, a Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjét 
önálló vezetői munkakörbe nevezi ki és kinevezését 2010. január 1-től 
2010. október 31-ig tartó határozott időre ennek megfelelően módosítja. 

 
A képviselő-testület az azzal járó illetménykülönbözet és járuléka összegét 
a Szociális Gondozási Központ 2010. évi költségvetésében jóváhagyta. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezető kinevezésének 
módosításáról, továbbá Tóth Árpádné intézményvezető (4080 Hajdúnánás, 
Fürdő u. 1. szám) értesítéséről gondoskodjon.   

 
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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
89/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához kapcsolódó 
Intézkedési Terv 2010-2012-ig c. anyagot és azt elfogadja.  
 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az Intézkedési Terv 
felülvizsgálatára a 359/2007. (X. 25.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal elfogadott Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciója 
alapján évente kerüljön sor. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervben foglaltak 
végrehajtásáról, illetőleg annak határidőre történő felülvizsgálatáról 
gondoskodjon. 

 
Felelős:     Dr. Éles András polgármester 
Határidő: folyamatos  (intézkedési terv megvalósítása)  

2011. március 31. (2011. évi felülvizsgálata) 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
90/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § 
(1) c) pontja alapján a Szociális Gondozási Központ (Hajdúnánás, Polgári 
u. 12.) Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját 
megismerte és azt jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetőjének értesítéséről 
gondoskodjon. 

 
 

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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
91/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 48/2010. (II. 11.) 
számú Képviselő-testületi Határozat 2.) pontját – a Makláry Lajos 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Pedagógiai Szakszolgálat egy gyógytestnevelő álláshely bővítéséről – 
akként módosítja, hogy az álláshely bővítésére 2010. március 1-jétől 
kerüljön sor. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat módosításáról az intézmény 
vezetőjét tájékoztassa.  

 
 

Felelős:     Dr. Éles András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
92/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján, 
figyelemmel a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 
3. számú melléklet II. 7-8. pontjaiban előírtakra az önkormányzat által fenntartott 
Hajdúnánási Óvoda székhelyén működő 8. számú Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza 
u. 3. sz.) Mesevár kiscsoportjában a 2009/2010. nevelési év március hónapjától 
engedélyezi a 33 fős csoportlétszámot.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető tájékoztatásáról gondoskodjon.   
 
 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 25.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
93/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ igazgatójának kérelmét az intézmény 
technikai, műszaki eszközállományának gyarapítására vonatkozó 
lehetőségéről megismerte és ennek alapján az alábbiakat határozza el: 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt 
nyújt be a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátushoz a 
helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 8. § (1) alapján a 
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ technikai, műszaki 
eszközállományának gyarapítására. 
Ezen feladaton belül a szabadtéri színpad és a hozzá tartozó 
színpadtechnikai és a fénytechnikai berendezések beszerzését kívánja 
megvalósítani. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ technikai, műszaki eszközállományának 
gyarapítására (a szabadtéri színpad és a hozzá tartozó színpadtechnikai és a 
fénytechnikai berendezések beszerzésére) önerőként 2.500.000,- Ft 
összeget biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) 
NKÖM rendelet 9. §-ban előírtaknak megfelelően gondoskodjon  
2010. március 25-ig a támogatási igény benyújtásáról.   

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 25. – támogatási igény benyújtása  

  
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző  



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
94/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2005. 
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § 
(3) bekezdése, valamint a 12. § (3) és (4) bekezdései alapján a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központban (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér  
6. szám) lévő büfé üzemeltetésére és átalakítására, 5 éves határozott 
időtartamra kötendő bérleti szerződéshez hozzájárul az alábbi 
feltételekkel: 

 
- az intézmény köteles a bérleti jogot meghirdetni és a jelentkezők közül 

versenytárgyalás útján dönteni a bérlő személyéről, 
- a kiinduló licit bérleti díj 35.000,- Ft/hó legyen, 
- a versenytárgyalást követően kialakult, a bérleti szerződésben rögzített 

bérleti díjat évente az infláció mértékével növelni kell. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) 
igazgatóját értesítse. 

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

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
95/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény állománygyarapítására vonatkozó 
lehetőségét megismerte és ennek alapján az alábbiakat határozza el:  
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igényt 
nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a helyi 
önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet 6. § (2) bekezdése 
alapján a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
állománygyarapítására. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény állománygyarapítására, az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
önerőként 200.000,-Ft összeget biztosít. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 
kiírt „Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak 
állománygyarapítási összegének támogatására” pályázati felhívásban 
előírtaknak megfelelően gondoskodjon 2010. április 9-ig a könyvtári 
felzárkóztató pályázat benyújtásáról.  

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. április 09. – könyvtári felzárkóztató pályázat benyújtása 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
96/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesülettel (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 16. szám) megkötött üzemeltetési szerződés módosítására vonatkozó 
előterjesztést - az ülésen elhangzott új információk miatt - leveszi 
napirendjéről, és a szerződés módosítása tárgyában további egyeztetéseket 
tart szükségesnek. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosítására vonatkozó 
előterjesztést terjessze a képviselő-testület ülésére. 

 
 

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

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
97/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ételallergiában 
szenvedő gyermekek intézményi étkeztetésben való ellátásáról szóló 
tájékoztatót megismerte és azt elfogadja. 

 
Felelős:        - 
Határidő:    - 

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

Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft-t, hogy teremtse meg és biztosítsa 
a különféle ételallergiában illetve cukorbetegségben szenvedő gyermekek 
részére az intézményi étkezési lehetőséget a leggazdaságosabb formában, 
amennyiben az igénybevevők létszáma eléri a 10 főt. Amennyiben 
átmenetileg (maximum 1 hónap) a létszám nem több mint 20%-kal csökken, 
a szolgáltatás saját kockázatára fenntartható. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési 

Nonprofit Kft. értesítéséről gondoskodjon.   
 
 Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
 Határidő: 2010. március 31.  

 
3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felkéri a helyi 

oktatási intézmények vezetőit, a védőnői szolgálat vezetőjét és a 
Táplálékallergiában Szenvedőkért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Jókai u.  
26. sz.) képviselőjét, hogy a különféle ételallergiában illetve 
cukorbetegségben szenvedő gyermekek részére az intézményi étkezési 
lehetőségéről az érintetteket tájékoztassa.  

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 

gondoskodjon.   
 

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

 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
98/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány (4026 Debrecen, Kálvin 
tér 11. VII./703.) kérelmét és úgy határoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Közoktatási Közalapítványt (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. VII/703.) az 
önkormányzat költségvetésének forráshiánya miatt nem támogatja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei 
Közoktatási Közalapítványt értesítse.  

 
Felelős:    Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. április 8. 

 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
99/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Remény Gyermekeinkért Közhasznúalapítvány (1074 Budapest, Rákóczi 
út 54.) kérelmét és úgy határoz, hogy a Remény Gyermekeinkért 
Közhasznúalapítványt (1074 Budapest, Rákóczi út 54.) az önkormányzat 
költségvetésének forráshiánya miatt nem támogatja. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Remény 
Gyermekeinkért Közhasznúalapítványt  értesítse.  

 
Felelős:    Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. április 8. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
100/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium által támogatott, 2010/01 Téli-tavaszi 
közmunkaprogram keretében megvásárlásra kerülő gépek, eszközök és 
védőfelszerelések beszerzésével kapcsolatban felmerült költségek 
önrészének biztosítására 231.000.- Ft-ot biztosít az önkormányzat       
2010. évi költségvetésének tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásából adódó szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
 

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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
101/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 12-14. szám alatti épület hőközpontjának felújítására vonatkozó 
előterjesztést megismerve úgy határoz, hogy a szivattyú cseréjéhez 
szükséges 655.000.- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
tartaléka terhére biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásából adódó szükséges 
intézkedések megtételéről intézkedjen. 

 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 

 
kmft. 

 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
102/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás, 
Bocskai u. 25/A. szám alatti társasház lakástulajdonosainak kérelmét 
megismerve úgy határoz, hogy támogatja a Hajdúnánás, Bocskai u. 25/A. 
szám alatti társasház csapadékvíz elleni tetőszigetelés felújítását azzal, 
hogy a lakótömbben lévő, összesen 7 önkormányzati tulajdonú lakásra eső 
977.256,- Ft bruttó összeget biztosítja.   

 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a fenti kötelezettségvállalását csak 
akkor teljesíti, amennyiben a társasház lakói megteremtik a saját 
lakástulajdonuk csapadékvíz elleni tetőszigetelés felújításához szükséges 
fedezetet. 

 
A képviselő-testület a fent megjelölt összeget az önkormányzat 
Önkormányzati Értékesítési és Lebonyolítási Számláján elkülönített 
alapból biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a  
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25/A. szám alatti társasházak lakóközösségét 
és a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
22.) értesítse. 

 
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. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
103/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
„Bocskai” Lakásszövetkezet (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 41. szám) 
pályázatot nyújtson be az önkormányzati miniszter által kiírt LFP-2009-LA-7 
kódszámú pályázat felhívásra a kezelésében lévő Hajdúnánás, Óvoda u.  
18-26. szám alatt található, 80 lakásos lakótömb 16 db gyűjtőkéményének 
felújításához. 

 
Nyertes pályázat esetén Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
Képviselő-testülete a 12.300.000 Ft önerő felét, 6.150.000,- Ft-ot 
támogatásként biztosítja a „Bocskai” Lakásszövetkezet számára, 65 hónapon 
át, havi 104.825,- Ft támogatás átutalásával, tekintettel arra, hogy a 
„Bocskai” Lakásszövetkezet a teljes önerőt LTP hitelből fedezi, melynek 
felét az önkormányzat törleszti. 

 
A pályázat elnyerése és a kivitelezés megpályáztatása után, a végleges 
beruházási költség ismeretében kell meghatározni a tényleges havi támogatás 
mértékét, melynek 2010. évre eső részét az önkormányzat 2010. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja a képviselő-testület.  
A következő éveket terhelő részeket az adott év költségvetésében kell 
tervezni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a „Bocskai” Lakásszövetkezet 
(4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 41. szám) elnökét tájékoztassa, majd a 
pályázat elnyerése és a kivitelezés megpályáztatása után a tényleges havi 
támogatás ismeretében ismételt előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 

 
 

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

 2010. szeptember 30. -  előterjesztés elkészítésére 
 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                      jegyző 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
104/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
polgármester úrnak a 21/2010. (I. 21.) számú Képviselő-testületi 
Határozata alapján meghirdetett, a városi piac, a piac-felügyelőség épülete, 
a nyilvános WC, valamint a Mártírok úti, az Ady Endre krt-i, a Kossuth u. 
2805/3. hrsz-ú szakaszán kialakított és a 13. hrsz-ú orvosi rendelő 
szervizútja mellett található parkolók üzemeltetésére beérkezett 
pályázatokkal kapcsolatosan adott tájékoztatóját, mely szerint 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 a városi 
piac, a piac-felügyelőség épülete, a nyilvános WC, valamint a Mártírok 
úti, az Ady Endre krt-i, a Kossuth u. 2805/3. hrsz-ú szakaszán kialakított 
és a 13. hrsz-ú orvosi rendelő szervizútja mellett található parkolók  
– 2010. május 1-től 2015. április 30-ig történő – üzemeltetésére  
– 5.400 eFt + ÁFA összegben – a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám alatti, versenytárgyaláson nyertes 
pályázó pályázatát tudomásul veszi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám alatti) pályázónak a határozatban 
foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza az 
üzemeltetési szerződés aláírására.  

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. március 26. - értesítésre 

 2010. április 30.   - szerződés megkötésére 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
105/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2010. (II. 11.) 
számú Képviselő-testületi Határozata, valamint 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 úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, 0863., 0865/7., 0866. és 0876. hrsz-ú, 
összesen 60 ha 1942 m2 területű városi csordalegelő, a 0870. hrsz-ú, 
„Kendereskert” elnevezésű, 2 ha 9824 m2 területű ingatlan - a rajta 
található felépítményekkel együtt - és a 5399.  hrsz-ú, 10 ha 3141 m2 
területű, gyep, mocsár, árok művelési ágú ingatlan bérbevételére 
beérkezett, Urbán János 4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 22. szám alatti 
pályázó pályázatát elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy Urbán János 4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 
22. szám alatti pályázónak a határozatban foglaltakról való értesítéséről 
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerződés aláírására.  

  
 

Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 26. - értesítésre 

 2010. március 31. - szerződés megkötésére 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
106/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) 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, Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatt található, 3469. hrsz-
ú, 799 m2 területű ingatlan értékesítését határozza el 30 millió Ft kiinduló 
licitáron, az alábbi értékesítési feltételekkel: 

 
• a pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10 %-át 

bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 
(11738077-15372662) kell átutalni, 500 eFt alatti összegnél a 
Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az 
összeg beszámít a vételárba; 

• a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi 
szerződéssel egyidejűleg átutalással köteles megfizetni az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662); 

• a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli; 
• a kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő 

ajánlatok beérkezése esetén nem hirdet eredményt; 
• azonos vételár felajánlásakor előnyt élvez az a pályázó, aki legalább öt 

évre vállalja, hogy az épület bővítése, átalakítása, felújítása esetén az 
épület jelenlegi tömeg, tetőforma, homlokzati jellegét megtartja 
(homlokzati nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok, stb.). 

 
2.) Amennyiben a versenytárgyalás eredményes, Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 
adásvételi szerződés megkötésére csak a Hajdúnánási Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat irányában fennálló elhelyezési kötelezettségének teljesítése, 
illetve a Hermann Ottó Horgászegyesülettel megkötött, 2009. március 31-én 
kelt bérleti szerződésének felmondása után kerül sor. 

 
3.) A képviselő-testület elhatározza, hogy a Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatti 

épületben lévő civil szervezetek által 2009. évben, számlával igazoltan 
elvégzett felújítási munkálatok költségét (festés, mázolás) maximum 350 eFt 
értékben megtéríti.   

 
 
 
 



2 
 
 

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, a Helyi 
Televízió Képújságjában, valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 
A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 
15 napnak kell rendelkezésre állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás 
lefolytatásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. április 16.       - a pályázat kiírására 

 2010. szeptember 30.  - az adásvételi szerződés megkötésére 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
107/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Katona Zsolt  
(4080 Hajdúnánás, Malom u. 7. szám) egyéni vállalkozó az önkormányzat 
tulajdonát képező, hajdúnánási 0855/2. hrsz-ú, 1 ha 6524 m2 területű, gyep 
(legelő) művelési ágú ingatlanból 2500 m2 terület bérbevételére vonatkozó 
kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a testületi ülésen felvetett 
újabb/más terület bérbeadásával kapcsolatosan a kérelmezővel történjen 
egyeztetés, s a témával kapcsolatosan a képviselő-testület következő 
ülésére készüljön előterjesztés. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadással kapcsolatosan a képviselő-
testület áprilisi ülésére előterjesztés készítéséről, valamint a kérelmező 
értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. április 22. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
108/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 59/2010. (II. 11.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát akként módosítja, hogy a BOCZ-N 
Forgácsoló és Kereskedelmi Kft. (4080 Hajdúnánás, Petőfi Sándor u.  
20. szám) részére a fenti határozattal 3.000,- Ft/m2 vételáron értékesíteni 
kívánt, az önkormányzati tulajdonú, hajdúnánási 4758/19. hrsz-ú, 43 m2 
területű, „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú, forgalomképes 
ingatlant a  BOCZ-N Forgácsoló és Kereskedelmi Kft-nek (székhelye: 
4400 Nyíregyháza, Kossuth u. 70. fszt.) értékesíti. 

 
Az 59/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozat egyéb 
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a BOCZ-N 
Forgácsoló és Kereskedelmi Kft-t (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth 
u. 70. fszt.) értesítse, továbbá felhatalmazza az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. március 26. - értesítésre 

 2010. március 31. - szerződés megkötésére 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
109/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Vidék 
és Területfejlesztési Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. szám) 
elnöke Török Sándorné kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a 
Hajdúsági Vidék és Területfejlesztési Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, 
Fő u. 9. szám) részére a 62/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi 
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 épületrész birtokba adása az 
egyesület részére a 6.463.02.01 jogcímkódú 1013340 célterületre 
vonatkozó pályázat elnyerése után kerüljön sor és az épületrész közüzemi 
költségeit is onnantól viselje, azzal, hogy az egyesület a 6.463.02.01 
jogcímkódú 1013340 célterületre vonatkozó pályázat elnyeréséről írásban 
azonnal értesíti a képviselő-testületet. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúsági 
Vidék és Területfejlesztési Egyesület (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő u. 9. 
szám) elnökét Török Sándornét értesítse. 

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

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző  
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
110/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2010. (II. 19.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát akként módosítja, hogy a Segítséggel 
Élők Alapítványának (4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7-9. szám), az 
önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási 499/38. hrsz-ú, 51660 m2 
nagyságú, „gyep, saját használatú út és árok” megnevezésű és a 499/37. hrsz-
ú, 10856 m2 nagyságú, „közterület” megnevezésű ingatlanokból kialakítandó      
58 m x 62 m (3596 m2, azaz 1000 négyszögöl) terület megvásárlására 
vonatkozó kérelmét elviekben támogatja, amennyiben az alapítvány tervezett 
céljainak megvalósításával egybecsengő  pályázat kiírására sor kerül.  

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

megjelölt ingatlan szükséges megosztásáról, az alapítvány céljai 
megvalósításával egybecsengő pályázat kiírását követően, ha annak feltétele 
az, hogy az ingatlan megosztva a pályázó tulajdonába kerüljön, a Segítséggel 
Élők Alapítványa (4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7-9. szám) újabb 
kérelmére dönt a telekmegosztásról, annak költségviseléséről, illetőleg a 
versenytárgyalás keretében adásvétel útján való hasznosítás feltételeiről. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Segítséggel Élők 

Alapítványa (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. krt. 7-9. szám) képviselőjét 
értesítse és szükség esetén ismételt előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 

  
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. március 31. – értesítésre 
   alapítvány kérelme függvényében ismételt előterjesztésre 
 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
111/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 350/2009. (XI. 26.) 
számú Képviselő-testületi Határozat, továbbá a 26/2010. (I. 21.) számú 
Képviselő-testületi Határozat, valamint 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, 
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.  
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján 
az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti, 15 m2 
alapterületű, 2. számú garázst pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján 
kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.  

 
A kiinduló licitár vonatkozásában a 262/2008. (VI. 30.) számú Képviselő-
testületi Határozatban az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi 
u. 3. szám alatti, 2. számú garázs bérleti díjaként – az építmény állagára 
tekintettel – meghatározott 250,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint az 
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési 
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre 
állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. 
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben 
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a 
bérleti szerződés megkötésére. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. április 16. – a pályázat kiírására 

2010. május 15. – a szerződés megkötésére 
 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
112/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2010. (I. 21.) számú 
Képviselő-testületi Határozat, valamint 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, 
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.  
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján 
az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. szám alatti,  
17 m2 alapterületű, 14. számú garázst pályázati eljárás keretében történő 
bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.  

 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint az 
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési 
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre 
állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. 
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben 
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a 
bérleti szerződés megkötésére. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. április 16. – a pályázat kiírására 

2010. május 15. – a szerződés megkötésére 
 
 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
113/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2010. (I. 21.) számú 
Képviselő-testületi Határozat, valamint 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, 
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.  
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján 
az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Mártírok u. 3. szám alatti,  
19 m2 alapterületű, 4. számú üzletet pályázati eljárás keretében történő 
bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.  

 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban az üzlet, iroda céljára használat helyiség bérleti díjaként 
meghatározott 1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint az 
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési 
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre 
állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. 
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben 
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a 
bérleti szerződés megkötésére. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. április 16. – a pályázat kiírására 

2010. május 15. – a szerződés megkötésére 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
114/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2010. (I. 21.) számú 
Képviselő-testületi Határozat, valamint 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, 
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.  
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján 
az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. szám alatti,  
27 m2 alapterületű üzletet pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján 
kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.  

 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban az üzlet, iroda céljára használat helyiség bérleti díjaként 
meghatározott 1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, valamint az 
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési 
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre 
állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. 
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben 
foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a 
bérleti szerződés megkötésére. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. április 16. – a pályázat kiírására 

2010. május 15. – a szerződés megkötésére 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
115/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. I/1. szám alatti, 
43 m2 -es, 1+fél szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - 
szociális jelleggel 

  
elsősorban  Áfra Attiláné Hajdúnánás, Mártírok u. 19. I/5. szám 

alatti, 
 

másodsorban  Bencze Istvánné Hajdúnánás, Dorogi u. 6. IV/9. szám 
alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 

 
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. április 09. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző     
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
116/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 1. I/6. szám alatti, 51 m2 -es, 
2 szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel 

  
elsősorban  Csiki Julianna Hajdúnánás, Ady E. krt. 33. II/8. szám 

alatti, 
 

másodsorban Balogh Ottóné Hajdúnánás, Dorogi u. 4. II/4. szám 
alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 

 
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. április 09. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 

 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült   
jegyzőkönyvéből: 
 
 
117/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szalontai Attila 
határozatlan idejű lakás bérleti jogviszonya a lakáscsere után öt éves, határozott 
idejű lakás bérleti jogviszonnyá módosult, majd azt követően a 79/1999. (V. 06.) 
Képviselő-testületi Határozata alapján három évvel, 2002. március 13-ig, majd a 
103/2002. (V. 09.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján két évvel,  
2004. március 13-ig, illetve a 85/2004. (IV. 29.) Képviselő-testületi Határozata 
alapján három évvel, 2007. március 13-ig, ezt követően a 63/2007. (II. 15.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. március 13-ig történt 
meghosszabbítással összesen tizenhat éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/C. III/4. 
szám alatti, 43 m2-es, 1+fél 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. március 13-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. március 31. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 

 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március  
18-án – csütörtökön – du. 13,00 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
118/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Mirkó Imréné 
részére a 95/2007. (III. 22.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
éves időtartamra, 2010. április 14-ig, szociális jelleggel kiutalt, összesen 
három éves határozott időre bérbe adott, és a 257/2008. (VI. 30.) számú 
Képviselő-testületi Határozat alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/7. szám alatti, 40 m2-es, 1 szobás, 
összkomfortos 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 megelőzően - 3 évvel,  
2013. április 14-ig meghosszabbítja.  

 
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. március 31. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 


