
K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április         
22-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az 
önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzügyi 
maradvány jóváhagyásáról szóló 12/2010. (IV. 26.) Önkormányzati 
Rendeletét  m e g a l k o t j a. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző  
Határidő: 2010. április 26. 

  

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t  
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április         
22-én – csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
13/2010. (IV. 26.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, 
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 13/2010. (IV. 26.) 
Önkormányzati Rendeletét  m e g a l k o t j a. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző  
Határidő: 2010. április 26. 

  

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
125/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
fenntartású költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban 
2009. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól 
készült beszámolót elfogadja. 

 
 Felelős: - 
 Határidő: - 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
126/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény     
96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített éves értékelést megtárgyalta, 
és a mellékletekkel együtt azt elfogadja. 
 
Felhívja a polgármestert, hogy a tájékoztatót az Észak-Alföldi Regionális 
Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának (4025 Debrecen, 
Miklós u. 4. szám) az előírt tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással 
küldje meg. 
 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
127/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Vöröskereszt Hajdúnánási Területi Szervezet (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 
5. szám) munkájáról, eredményeiről, az önkéntesek és közösségek 
humanista szerepvállalásáról, valamint a további fontosabb és 
együttműködést igénylő feladatokról 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. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
128/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Diószegi Sándor 
r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető, Hajdúnánás Városi 
Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám) 
Vezetőjének Hajdúnánás város közrend-, közbiztonsági helyzetéről 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. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
129/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.      
26-28. szám) részére 400 eFt, a  Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 
Hajdúnánás, Nefelejcs u. 3. szám) részére 100 eFt támogatást nyújt 
üzemanyag költség kiegészítése címen az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatottak értesítéséről és az összeg 
átutalásáról gondoskodjon. 
  
 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

130/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2010/2011. tanévre 
az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekbe beiratkozott első 
osztályosok számát, amelyek az alábbiak: 

 
Intézmény neve 2010/2011. tanévben 

induló első osztályok száma 
2010/2011. tanévre beiratkozott  

első osztályosok létszáma 
Barcsa János  
Általános Iskola 

2 54 
(27-27 fős osztályok) 

Bocskai István  
Általános Iskola 

1 24 
 

Makláry Lajos Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
és Pedagógiai Szakszolgálat 

 
2 

 
55 

(27-28 fős osztályok) 

II. Rákóczi Ferenc  
Általános és Művészeti Iskola 

1 30 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010/2011. tanévi beiskolázási 

adatok ismeretében a 132/2007. (IV. 21.) számú Képviselő-testületi Határozatát akként 
módosítja, hogy az első osztályok indításánál a megállapított 26 fős osztálylétszámhoz 
képest két fő eltérést engedélyez a Bocskai István Általános Iskolában. 

 
 A közoktatásról szóló 1993. évi törvény 3. számú melléklet II. 8. pontban előírtaknak 

megfelelően az intézményvezetők az iskolai osztályokra megállapított maximális létszám 
túllépéséhez az iskolaszék, a szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat 
egyetértő nyilatkozatát 2010. június 04-ig megküldik a fenntartónak. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők tájékoztatásáról, valamint a képviselő-

testület 2010. júniusi ülésére az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási 
intézményekben a 2010/2011. tanévben indítható osztályok, csoportok számára, valamint 
a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó előterjesztés készítéséről 
gondoskodjon.   

 
 Felelős: Dr. Éles András polgármester 
 Határidő: 2010. április 30.       -  intézményvezetők tájékoztatása 

  2010. június 20.   - a 2010/2011. tanévben indítható osztályok, csoportok 
számára, valamint a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére 
vonatkozó előterjesztés készítése 

 
kmft. 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                       jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
131/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezéséből adódóan egyes közoktatási intézményeinél 
az alábbiak szerint csökkenti az engedélyezett pedagógus álláskereteket: 
 
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat:             1 fő 2010. november 16-tól 
Bocskai István Általános Iskola: 1 fő 2011. január 9-től 

 
  Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat számára az álláshely 
megszüntetésével kapcsolatos költségvetésben nem tervezett kiadások 
fedezetére 275 eFt támogatást biztosít az intézménynek a 2010. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben, 
illetve a 2011. évi költségvetés tervezésekor az álláskeretek megfelelő 
módosításáról, valamint a támogatás átutalásáról gondoskodjon.    
 
 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. december 31. - az álláskeretek módosítására, támogatás 

átutalására 
  2011. január 31. - az álláskeret módosítására 
 

 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

132/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezése miatt a Makláry Lajos Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 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 
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. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

133/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás 
racionálisabb megszervezése miatt a Bocskai István Általános Iskolánál 
2011. január 9-től 1 fő pedagógus közalkalmazotti jogviszonyát szűnteti meg 
felmentéssel, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 33. §-a szerint felmentésben 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 
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. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

134/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése 
alapján a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és 
Általános Iskola, Kollégium, Kollégiumi Pedagógiai Programjának 
szakértői véleményezésével az OKTARDOR Oktatási és Szakértői Iroda 
(4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. szám) tanácsadó céget bízza meg.  
 

A képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésének határidejét 2010. 
június 4. napjában határozza meg. 
  

A szakértői véleményezés költsége 50.000.- Ft+ÁFA összegben az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésében a dologi kiadások között 
tervezésre került. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az OKTADOR Oktatási és Szakértői Iroda 
(4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. szám) tanácsadó cég képviselőjét a 
képviselő-testület döntéséről értesítse, egyben felhatalmazza a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, 
Kollégium, Kollégiumi Pedagógiai Programjának szakértői 
véleményezésének feltételeit rögzítő szerződés aláírására, valamint felkéri, 
hogy az elkészített szakértői vélemény ismeretében a pedagógiai program 
elfogadására ismételt előterjesztés készítéséről gondoskodjon.  
 
Felelős:    Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 3.  - szerződés megkötésére 
  2010. június 20.  - a szakértői vélemény alapján ismételt 
  előterjesztés  készítésére 

 
kmft. 

 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
135/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 367/2009.        
(XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozatot akként módosítja,                 
- a határozat egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyásával - hogy 
Remenyikné Kovács Róza (MKVK nyilvántartási szám: 005101) 
költségvetési minősítésű könyvvizsgálót a „Nyír-Audit” Könyvvizsgáló és 
Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7/c., MKVK nyilvántartási 
szám: 000980) képviseletében bízza meg az önkormányzat 2009. évi 
költségvetési beszámolójának eseti könyvvizsgálatával, valamint a 2010. 
évi állandó könyvvizsgálattal.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés fentieknek 
megfelelő tartalommal történő megkötéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. április 30.   

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

136/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Takács Gábor tűzoltóparancsnok, a 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Hajdúnánás (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
25. szám) vezetőjének kérelme révén a tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztését, 
felújítását lehetővé tevő, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója által 
közzétett pályázati lehetőséget megismerve pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 
Hajdúnánás (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) eszközeinek műszaki-technikai 
fejlesztése érdekében, az alábbi feltételekkel: 
 
� Az önkormányzat a pályázat alapján elnyert és átvett eszközt készenlétben, az általa 

fenntartott tűzoltóság kezelésében tartja; 
� Bármely okból történő elidegenítés esetén a pályázott eszköz 10 éves koráig az OKF 

elővásárlási jogát biztosítja a további tűzoltósági használat érdekében. A vásárlási ár 
maximuma a befizetett önrész, amortizációval csökkentett értéke; 

� A pályázat alapján elnyert eszközre olyan mértékű biztosítást köt, mellyel annak esetleges 
pótlását biztosítani tudja; 

� A fejlesztés érdekében átvett eszköz üzemeltetéséhez szükséges összes személyi és dologi 
költséget biztosítja; 

� A technikai fejlesztés megvalósulása során együttműködik a beruházás előkészítésére és 
bonyolítására kijelölt szervezetekkel; 

� A központosított előirányzatból származó támogatás akkor nyújtható az általános forgalmi 
adó összegét is tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból 
megvalósított cél kapcsán áfa-levonási joga nincs, melyre vonatkozóan pályázónak 
nyilatkoznia kell. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság Hajdúnánás (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám) 
eszközbeszerzésére az önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
önerőként 500.000,- Ft, összeget biztosít. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója 
által kiírt, a tűzoltóságok technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására vonatkozó pályázati 
felhívásban foglaltaknak megfelelően, 2010. május 11-ig gondoskodjon a pályázat 
benyújtásáról.  
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. május 11. - a pályázat benyújtására 
 

kmft. 
 Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
137/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u. 1. 
szám) Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési tevékenységéről és a hozzá 
kapcsolódó kommunális adózással kapcsolatban készült beszámolót 
megtárgyalta, és azt tudomásul veszi. 
 
 
Felelős:   - 
Határidő:   - 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
138/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. 
(II. 15.) Önkormányzati Rendeletre, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és 
az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 16. szám) között a Mozi (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 
16. szám) működtetésére 2009. december 31-én létrejött Üzemeltetési 
szerződést módosítja az alábbiak szerint: 
 
- működteti az épületet továbbra is nyitott közösségi házként, szűkített 

nyitva tartással napi 8 órában, 
- Teleházat működtet szűkített nyitva tartással napi 8 órában, 
- filmvetítéseket szervez havi 2 alkalommal 2010. november 1-ig, 
- segíti a már meglévő csoportok munkáját, 
- a korábban elnyert egyesületi pályázati programokat megvalósítja. 
 
A képviselő-testület a jelenlegi önkormányzati támogatást 4.740 eFt-ot 
biztosítja az egyesület részére, valamint további 750 eFt többlettámogatást 
biztosít két egyenlő részletben történő átutalással a működtetés dologi és 
rezsiköltségeinek fedezetére az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági 
Egyesületet a képviselő-testület döntéséről értesítse és feljogosítja az 
üzemeltetési szerződés-módosításának aláírására.   
  
 
Felelős:     Dr. Éles András polgármester 

 Határidő:  2010. április 30. 
 

kmft. 
 

 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                   jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
139/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Gálné Alföldi 

Éva egyéni vállalkozó (Hajdúnánás, Ady E. krt. 3. szám) tartozás elengedése, vagy 
kamatfizetés elengedése és részletfizetés engedélyezése iránti kérelmét, és úgy 
határoz, hogy az 51/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozatával 
megállapított 276.000.- Ft összegű támogatás és annak 190.553.- Ft összegű 
kamata, összesen 466.553.- Ft visszafizetési kötelezettsége teljesítéséhez az alábbi 
kedvezményeket biztosítja:  

 
1.) Gálné Alföldi Éva egyéni vállalkozó a fennálló 466.553.- Ft tartozását 12 hónap 

alatt köteles megfizetni.  
Az első havi törlesztő részlet összege 26.553.- Ft, esedékessége 2010. május 15. 
Ezt követően minden hónap 15. napjáig 40.000.- Ft-ot köteles megfizetni.  
 

2.) Gálné Alföldi Éva egyéni vállalkozó a fennálló 276.000.- Ft összegű tartozását 
köteles egyösszegben 2010. május 15. napjáig megfizetni.  

 Ez esetben a tőke összeg után felszámított 190.553.- Ft kamat elengedésre 
kerül. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse 
és gondoskodjon a határozat szerinti részlet/egyösszegű megfizetés megtörténtének 
ellenőrzéséről. 

 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. május 5.  -  a kérelmező értesítésére 
 2011. május 31.  -  a tartozás megfizetésének ellenőrzésére 

 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
140/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Czifra Imre 

egyéni vállalkozó (4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79. szám) kamatfizetés 
elengedése és részletfizetés engedélyezése iránti kérelmét, és úgy határoz, hogy az 
51/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozatával megállapított      
282.821.- Ft összegű kamat elengedését nem támogatja, ugyanakkor a 732.821.- Ft 
visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez az alábbi kedvezményeket biztosítja:  

 
1.) Czifra Imre egyéni vállalkozó a fennálló 732.821.- Ft tartozását 12 hónap alatt 

köteles megfizetni.  
Az első havi törlesztő részlet összege 72.821.- Ft, esedékessége 2010. május 15. 
Ezt követően minden hónap 15. napjáig 60.000.- Ft-ot köteles megfizetni.  

 
2.) Czifra Imre egyéni vállalkozó a fennálló 450.000.- Ft összegű tartozását köteles 

egyösszegben 2010. május 15. napjáig megfizetni. 
 Ez esetben a tőke összeg után felszámított 282.821.- Ft kamat elengedésre 

kerül. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse 
és gondoskodjon a határozat szerinti részlet/egyösszegű megfizetés megtörténtének 
ellenőrzéséről. 

 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. május 5.  -  a kérelmező értesítésére 
 2011. május 31.  -  a tartozás megfizetésének ellenőrzésére 

 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
141/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Delta Pack 

Kft. (4080 Hajdúnánás, Jókai u. 50. szám) kamatfizetés elengedése iránti kérelmét, 
és úgy határoz, hogy az 51/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozatával 
megállapított 719.309.- Ft összegű kamat elengedését nem támogatja, ugyanakkor 
az 1.889.309.- Ft visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez az alábbi 
kedvezményeket biztosítja:  

 
1.) A Delta Pack Kft. a fennálló 1.889.309.- Ft tartozását 12 hónap alatt köteles 

megfizetni.  
Az első havi törlesztő részlet összege 129.309.- Ft, esedékessége 2010. május 
15. 
Ezt követően minden hónap 15. napjáig 160.000.- Ft-ot köteles megfizetni.  

 
2.) A Delta Pack Kft. a fennálló 1.170.000.- Ft összegű tartozását köteles 

egyösszegben 2010. május 15. napjáig megfizetni.  
 Ez esetben a tőke összeg után felszámított 719.309.- Ft kamat elengedésre 

kerül. 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse 
és gondoskodjon a határozat szerinti részlet/egyösszegű megfizetés megtörténtének 
ellenőrzéséről. 

 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. május 5.  -  a kérelmező értesítésére 
 2011. május 31.  -  a tartozás megfizetésének ellenőrzésére 
 

 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
142/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Szakál Zsolt 

egyéni vállalkozó (4080 Hajdúnánás, Berzsenyi u. 2. szám) kamatfizetés 
elengedése és részletfizetés engedélyezése iránti kérelmét, és úgy határoz, hogy az 
51/2010. (II. 11.) számú Képviselő-testületi Határozatával megállapított       
206.459.- Ft összegű kamat elengedését nem támogatja, ugyanakkor az      
534.959.- Ft visszafizetési kötelezettségből fennálló 369.959.- Ft visszafizetési 
kötelezettség teljesítéséhez az alábbi kedvezményeket biztosítja:   

 
1.) Szakál Zsolt egyéni vállalkozó a fennálló 369.959.- Ft tartozását 12 hónap alatt 

köteles megfizetni.  
Az első havi törlesztő részlet összege 39.959,- Ft, esedékessége 2010. május 15. 
Ezt követően minden hónap 15. napjáig 30.000,- Ft-ot köteles megfizetni.  
 

2.) Szakál Zsolt egyéni vállalkozó a fennálló 369.959.- Ft összegű tartozását 
köteles egyösszegben 2010. május 15. napjáig megfizetni. 

 Ez esetben a tőke összeg után felszámított 206.459.- Ft kamat elengedésre 
kerül. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse 
és gondoskodjon a határozat szerinti részlet/egyösszegű megfizetés megtörténtének 
ellenőrzéséről. 

 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. május 5.  -  a kérelmező értesítésére 
 2011. május 31.  -  a tartozás megfizetésének ellenőrzésére 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
 
 Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
143/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Varga Zoltánné 

egyéni vállalkozó (4080 Hajdúnánás, Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 3. szám) tartozás 
elengedése iránti kérelmét, és úgy határoz, hogy az 51/2010. (II. 11.) számú 
Képviselő-testületi Határozatával megállapított 399.795.- Ft összegű követelés 
elengedését nem támogatja, azonban részére részletfizetési, illetve további 
kedvezményt biztosít az alábbi feltételekkel: 

 
1.) Varga Zoltánné egyéni vállalkozó a fennálló 399.795.- Ft tartozását 12 hónap 

alatt köteles megfizetni.  
 Az első havi törlesztő részlet összege 36.795.- Ft, esedékessége 2010. május 15. 
     Ezt követően minden hónap 15. napjáig 33.000.- Ft-ot köteles megfizetni. 

 
2.) Varga Zoltánné egyéni vállalkozó a fennálló 245.500.- Ft összegű tartozását 

köteles egyösszegben 2010. május 15. napjáig megfizetni.  
 Ez esetben a tőke összeg után felszámított 154.295.- Ft kamat elengedésre 

kerül. 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse 
és gondoskodjon a határozat szerinti részlet/egyösszegű megfizetés megtörténtének 
ellenőrzéséről. 

 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. május 5.  -  a kérelmező értesítésére 
 2011. május 31.  -  a tartozás megfizetésének ellenőrzésére 

 
 

 
kmft. 

 
 

 
 
 
 Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 22-én 
– csütörtökön – de. 7,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
144/2010. (IV. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte 
Reszeginé Nagy Mária népi iparművész (4080 Hajdúnánás, Arany J. u. 22. 
szám) tartozás elengedése, vagy kamatfizetés elengedése, vagy 
részletfizetés engedélyezése iránti kérelmét a 2005. évi 
„Vállalkozásfejlesztési és foglalkoztatási pályázat”-ban vállalt 
kötelezettségei nem teljesítése miatt. 
 
A képviselő-testület elvi állásfoglalását fejezte ki a tekintetben, hogy az 
Alkotóház (4080 Hajdúnánás, Jókai u. 12. szám, hrsz-a: 4899) ingatlanban 
az önkormányzat a már meglévő 1/20-ad tulajdonrész mellé további 
tulajdonrészhez jusson hozzá a kérelmező tartozásának fejében, annak 
összege erejéig.  
 
A képviselő-testület a tartozást lefedő tulajdonrész konkrét megállapítása 
érdekében szakértői általi felértékelést tart szükségesnek. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a felértékelés elkészültét követően ismételt 
előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 
 

 

Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. április 30. - szakértői felértékelés 
  2010. május 20. - előterjesztés készítése  

 
 
 

kmft. 
 
 

 
 
 Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
 jegyző 
 


