Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

170/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 2009. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

171/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Építő és Szolgáltató Kft. 2009. évi adózott eredményét a Felügyelő
Bizottság beszámolója alapján jóváhagyja, és elrendeli a mérleg szerinti
eredmény eredménytartalékba történő helyezését.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22. szám) ügyvezető igazgatóját értesítse.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

172/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

173/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosított alapító okiratát a
melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához nyújtsa be.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

174/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Okkal-MásOkkal Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. szám) egy
éves munkájáról szóló beszámolót megismerte és azt elfogadja.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

175/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat területén végzendő parlagfű-mentesítésre készített
2010. évi intézkedési tervet megismerte és azt a melléklet szerint
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételéről gondoskodjon.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

176/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürj-ér, valamint
a Fürj-ér Vidi-ér összekötő csatorna műszaki állapotával kapcsolatos
tájékoztatót megismerte, és azt tudomásul veszi.
Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

177/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Fürdő
területén lévő üdülőtelep jogi helyzetének rendezéséről szóló előterjesztést
megismerte és azt elfogadja.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

178/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
cukorbetegek és táplálékallergiában szenvedők étkeztetésének pénzügyi
lehetőségéről, valamint körülményeiről szóló előterjesztést és a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. által elkészült vizsgálat alapján
megállapítja, hogy minimális az igény Hajdúnánáson a speciális étkeztetésre.
A képviselő-testület a nonprofit kft. jelenlegi gazdasági, pénzügyi helyzete,
valamint a csekély érdeklődés mellett nem javasolja bevezetni a cukorbetegek és
táplálékallergiában szenvedők részére helyi előállítású ételek elkészítését.
A képviselő-testület elhatározza, hogy időközönként áttekinti a cukorbetegek és
táplálékallergiában szenvedők étkeztetési igényét, illetve a problémának a
helyzetét.
Felkéri a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját, hogy az intézmények vezetőinek közreműködésével időközönként
keresse meg az ilyen problémákkal élő gyermekek szüleit és amennyiben igény
mutatkozik, akkor készüljön fel ennek a helyzetnek a kezelésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-t, valamint a közoktatási
intézményeket értesítse.
Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

179/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése,
illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §
(1) bekezdés c) pontja alapján a hajdúnánási, 2365. hrsz-ú, köztemető
megnevezésű
ingatlan
fenntartásával
és
üzemeltetésével
2010. július 1-jétől 2015. június 30-ig terjedő 5 éves időtartamra a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
szám) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u.
22. szám) ügyvezető igazgatóját értesítse, valamint felhatalmazza a
mellékelt kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

180/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerve a
gyepmesteri telep további működtetésére vonatkozó előterjesztést, úgy
határoz, hogy a gyepmesteri feladatok ellátását az eddigi formában - a
Polgármesteri Hivatalon belül foglalkoztatott munkavállaló útján - kívánja
folytatni, azonban szükségesnek tartja megvizsgálni az üzemeltetési
költségek csökkentésének esetleges lehetőségeit.
Felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az üzemeltetési költségek
csökkentésének, támogatás igénybe vételének lehetőségét, és a vizsgálat
eredményéről készítsen előterjesztést.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. szeptember 16.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

181/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 17. § (1) bekezdése és az államháztartás működési
rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 39. §-a alapján az
Észak–Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2010. évi
költségvetését az alábbiak szerint elfogadja:

I. BEVÉTEL:
II. KIADÁS:

Eredeti
0.-Ft
0.-Ft

Módosított
685 eFt
685 eFt

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról az Észak–
Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnökét
tájékoztassa.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

182/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vízműtelep
próbaüzemével kapcsolatos tájékoztatót megismerte és azt tudomásul
veszi.
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi
Régió Ivóvízminőségének Javításáért megnevezésű önkormányzati
társulást hívja fel, hogy járjon el a kivitelező cégnél a beruházás minél
hamarabb történő befejezése érdekében.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

183/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos
Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)
igazgatójának kérelmét megismerte, és az intézmény szervezésében
2010. évben megrendezésre kerülő „Nánási Vásártéren” nevű
rendezvényen részt vevő népművészeti termékeket forgalmazó árusok
számára a közterület-használat szabályozásáról szóló, többször módosított
25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 14. §-ának (1) bekezdés
e) pontja alapján javasolja a költségmentesség biztosítását.
Felkéri a polgármester, hogy a határozatban foglaltakról Kéky Lajos
Városi Művelődési Központ igazgatóját értesítse és a hivatkozott
rendeletnek megfelelően járjon el a közterület-használati díjak
megállapítása során.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 30.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

184/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Óvodához tartozó 7. sz. Óvoda tagintézmény épületénél (Hajdúnánás,
Dorogi u. 24. sz.) jelentkezett beázások megszüntetésére az önkormányzat
2010. évi költségvetésének tartaléka terhére 1.200 eFt összeget biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a beruházások rendjéről szóló 10/2004.
(V. 01.) Önkormányzati Rendelet 8. §-ának (8) bekezdésében
szabályozottak szerint a kivitelező kiválasztásáról és a szerződés
megkötéséről gondoskodjon.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

185/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 17. 4. ajtószám alatti, önkormányzati tulajdonú, 78 m2-es, 2 szobás,
komfortos bérlakás megosztását határozza el két egyszobás lakásra a
4080 Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti bérlő kötelező
elhelyezésének, illetve a szociális jellegű egyszobás lakásigények biztosítása
céljából.
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. 4. ajtószám alatti,
önkormányzati tulajdonú bérlakás megosztásának munkáira a Hajdúnánási Építő
és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz.) árajánlatát fogadja el
és a bérlakás megosztásának munkáihoz 3.700.000,-Ft összegű fedezetet az
önkormányzat Önkormányzati Értékesítési és Lebonyolítási Számláján
elkülönített alapból biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) határozatban foglaltakról való értesítéséről
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felkéri továbbá a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t, hogy a
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. 4. ajtószám alatti, önkormányzati tulajdonú
bérlakás megosztását követően a társasház alapító okiratát módosítsa.
Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31.
- az értesítésre
2010. június 15.
- a szerződés aláírására
2010. augusztus 31. - az alapító okirat módosítására

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

186/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Bakó
József, a REBELS MOTORS CLUB (4434 Kálmánháza, Dorogi út 2/b.
szám) elnökének kérelmét, a 2010. július 23-25. között Hajdúnánáson
megrendezésre kerülő országos motoros találkozó költségeinek
fedezéséhez önkormányzati támogatás nyújtását nem támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a REBELS
MOTORS CLUB (4434 Kálmánháza, Dorogi út 2/b. szám) elnökét
értesítse.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

187/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tedej Zrt.
(4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9. sz.) kérelmét megismerve úgy határoz,
hogy nem kívánja módosítani a mezei őrszolgálatról és a mezőőri
járulékról szóló 2/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendeletét.
Felkéri a polgármestert, hogy a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út
9. sz.) értesítéséről gondoskodjon.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

188/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 162/2010.
(V. 05.) számú Képviselő-testületi Határozat végrehajtása kapcsán teendő
intézkedéseket a zártkertekkel kapcsolatos egyeztetésen körvonalazódott
megoldási javaslatok vonatkozásában megismerte és azokat tudomásul
veszi az alábbiak szerint:
- A mezőőri szolgálat nem lát el tényleges őrzési feladatot, de jelenlétet
biztosít a kertségek területén.
- Nem kerül kivetésre őrszolgálati díj, így nem szükséges az
önkormányzati rendelet módosítása.
- Az egyesületek képviselői vállalták, hogy saját forrásból megpróbálják
a kerítéseket és a kapukat helyreállítani.
- Közfoglalkoztatás keretében a mezőőrök segítséget kapnak az
őrzéshez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Csepűskert Egyesület
(4080 Hajdúnánás, Arany János utca 41. szám) és az Újszőlőkert
Egyesület (4080 Hajdúnánás, Arany János utca 41. szám) értesítéséről
gondoskodjon.
Felkéri továbbá a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges intézkedések
megtételére, a feladatok koordinálására, valamint arra, hogy a képviselőtestület szeptemberi ülésére a fenti feladatok végrehajtásáról ismételt
előterjesztés készítéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: - 2010. június 15.
értesítésre
- 2010. szeptember 16. ismételt előterjesztésre

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

189/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzatnak a szőlőskertekben lévő zártkertekre vonatkozó
ingatlan-vásárlási koncepciójával kapcsolatos előterjesztést megismerte, s
úgy határoz, hogy szükségesnek tartja a zártkertekben parlagon lévő
földekről, illetve az eladásra kínált területekről – a kertgazdaságok
vezetőivel együttműködve – egy (a területek helyrajzi számát, nagyságát,
tulajdonosát feltüntető) kimutatás készítését.
Felkéri a polgármestert, hogy a kimutatás elkészítéséről és annak a
képviselő-testület soron következő ülésére történő előterjesztéséről
gondoskodjon.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. június 24.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

190/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Hajdú
Tégla Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Bellegelő 32.) a téglagyár közelében lévő
V. számú tóból agyagkitermelésre vonatkozó kérelmét, azt elviekben támogatja
azzal, hogy a Hajdú Tégla Kft. a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
tulajdonában lévő 5401/3. helyrajzi számú, 4.2563 ha területű, kivett
anyaggödör művelési ágú ingatlanon bányászati tevékenységet folytasson.
A képviselő-testület háromoldalú tárgyalást tart szükségesnek a Hajdú Tégla
Kft., a Bocskai Horgász Egyesület és Hajdúnánás Városi Önkormányzat
részvételével, a Hajdúnánás 5401/3. hrsz-ú ingatlanon bányászati tevékenység
folytatásáról, valamint az ezzel kapcsolatban felmerülő, a Bocskai Horgász
Egyesületet esetlegesen érintő kárigény rendezéséről.
A megállapodás terjedjen ki különösen
• a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő terület használatba
adásának feltételére, a használati díj meghatározására,
• a Bocskai Horgász Egyesületnek, mint a terület használójának, a használati
tevékenység idő előtti felhagyásából adódó valamennyi kárigényének
meghatározására, amelynek megtérítését az egyesület felé, teljes mértékben a
Hajdú Tégla Kft-nek kell viselnie,
• a bányászati tevékenység felhagyása után a terület rekultivációjára, arra hogy
azt úgy kell elvégezni, hogy a terület jelenlegi hasznosítása folytatható
legyen.
Felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzatot a tárgyaláson
képviselje, és a tárgyalást lezáró megállapodás-tervezetet jóváhagyás végett a
következő testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. június 24.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

191/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „KREDENC 96” Bt.
(4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67. szám), az „ÖT-TRANSZ” Kft.
(4080 Hajdúnánás, Szamos u. 7. szám), valamint a „Juhász és Társa” Kft.
(4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4. szám) kérelme alapján hozott 145/2010.
(IV. 30.) számú, a 146/2010. (IV. 30.) számú, valamint a 147/2010.
(IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatait az alábbiak szerint módosítja:
 a „KREDENC 96” Bt. (4080 Hajdúnánás, Széchényi krt. 67. szám)
kérelmére vonatkozó 145/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi
határozatban szereplő 4852/3. hrsz-ú megjelölést 4752/3. hrsz-ú megjelölésre
módosítja,
 az „ÖT-TRANSZ” Kft. (4080 Hajdúnánás, Szamos u. 7. szám) kérelmére
vonatkozó 146/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi határozatban
szereplő 4852/2. hrsz-ú megjelölést 4752/2. hrsz-ú megjelölésre módosítja,
 a „Juhász és Társa” Kft. (4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4. szám) kérelmére
vonatkozó 147/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi határozatban
szereplő 4852/1. hrsz-ú megjelölést 4752/1. hrsz-ú megjelölésre módosítja.
A 145/2010. (IV. 30.) számú, a 146/2010. (IV. 30.) számú, valamint a 147/2010.
(IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatok egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a módosításoknak megfelelően gondoskodjon a
szerződések megkötéséről.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

192/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Juhász és Társa Kft.
(4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4.), az ÖT-TRANSZ Kft. (4080 Hajdúnánás, Szamos u.
7.) és a „KREDENC 96” BT. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) vezetőinek
kérelmét megismerve, a 145/2010. (IV. 30.), a 146/2010. (IV. 30.) és a 147/2010.
(IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatok alapján, a hajdúnánási 4752/3.,
4752/2. és 4752/1. hrsz-ú ingatlanokat terhelő visszavásárlási jog - Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete részéről történő - lemondásának fejében a
vállalkozásonként fizetendő ellenérték 1.549.000,-Ft tőkén felüli részének, azaz
330.712,- Ft -nak 150.000,- Ft-ra történő csökkentését támogatja.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2010. (IV. 30.), a
146/2010. (IV. 30.), valamint a 147/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi
Határozatait az alábbiak szerint módosítja:
 a „KREDENC 96” BT. (4080 Hajdúnánás, Széchényi krt. 67. szám) kérelmére
vonatkozó 145/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban megjelölt
330.712,- Ft infláció mértéke helyett 150.000,- Ft-ban határozza meg a tőkén felül
fizetendő összeget, így a visszavásárlási jog
ellenértéke 1.879.712,- Ft-ról
1.699.000,- Ft-ra módosul,
 az „ÖT-TRANSZ” Kft. (4080 Hajdúnánás, Szamos u. 7. szám) kérelmére vonatkozó
146/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban megjelölt 330.712,- Ft
infláció mértéke helyett 150.000,- Ft-ban határozza meg a tőkén felül fizetendő
összeget, így a visszavásárlási jog ellenértéke 1.879.712,- Ft-ról 1.699.000,- Ft-ra
módosul,
 a „Juhász és Társa” Kft. (4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4. szám) kérelmére
vonatkozó 147/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban megjelölt
330.712,- Ft infláció mértéke helyett 150.000,- Ft-ban határozza meg a tőkén felül
fizetendő összeget, így a visszavásárlási jog
ellenértéke 1.879.712,- Ft-ról
1.699.000,- Ft-ra módosul.
A 145/2010. (IV. 30.) számú, a 146/2010. (IV. 30.) számú, valamint a 147/2010.
(IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatok egyéb rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Juhász és Társa Kft.
(4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4.), az ÖT-TRANSZ Kft. (4080 Hajdúnánás, Szamos u.
7.) és a „KREDENC 96” BT. (4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 67.) vezetőit értesítse.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

193/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a GeoFlame
Kft. (3100 Salgótarján, Losonci út 7. szám), a HHE North Kft. (1126 Budapest,
Nagy Jenő u. 12. VI. em.) – mint bányavállalkozó – megbízottjának kérelmét és
hozzájárul, hogy a Hajdúnánás közigazgatási területén megépítendő gázvezeték
megvalósítása kapcsán az önkormányzati tulajdonban lévő és forgalomképtelen
városi vagyonok közé besorolt 0401/25., 0443., 0444., 0460/14., 0473/2., 0502.,
0504/1., 0507., 0508., 0514/2. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a beruházáshoz
szükséges vezetékek építéséhez, illetőleg a szükséges mértékben történő
területre lépéshez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező határozatban
foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló,
többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati
Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a megépítendő gázvezeték
engedélyezéséhez szükséges megállapodás aláírására.
Felkéri továbbá, hogy az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési
jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 1. számú mellékletének módosítására
vonatkozó előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31. - értesítésre és a megállapodás aláírására
2010. június 24. - előterjesztés elkészítésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

194/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Katona Zsolt
4080 Hajdúnánás, Malom u. 7. szám alatti lakos, egyéni vállalkozó
kérelméhez készült előterjesztést megismerve, az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a 0124/29. hrsz-ú
ingatlant 2010. július 1-től 2014. június 30-ig, 4 évig terjedő időtartamra
térítésmentesen bérbe adja Katona Zsolt egyéni vállalkozó számára,
betondarálás és annak újrahasznosítása tevékenységre telephely létesítése
céljából.
A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése a vállalkozó
kötelessége és felelőssége.
A képviselő-testület a térítésmentes bérbeadás feltételeként szabja a tárgyi
ingatlanon található 400 m3 szilárd törmelék kibányászása,
megsemmisítése, illetve újrahasznosítása, majd ezt követően földdel való
beterítése munkálatainak elvégzését a szerződéskötést követően, maximum
1 év időtartamon belül.
Felkéri a polgármestert, hogy határozatban foglaltakról Katona Zsolt
4080 Hajdúnánás, Malom u. 7. szám alatti lakos, egyéni vállalkozót
értesítse, valamint felhatalmazza a vállalkozóval a fentiek szerinti
szerződés megkötésére.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. június 15. - az értesítésre
2010. június 30. - a szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

195/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reszegi Lászlóné
4080 Hajdúnánás, Táncsics Mihály u. 28. szám alatti lakos kérelméhez
készült előterjesztést megismerve, az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. §
(1) bekezdése alapján kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő, hajdúnánási 0996/2. hrsz-ú, forgalomképtelen „saját
használatú út” megnevezésű, 7125 m2 területű ingatlant nem kívánja
értékesíteni.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Reszegi Lászlóné
4080 Hajdúnánás, Táncsics Mihály u. 28. szám alatti lakost értesítse.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. június 15.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

196/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
8. § (2) bekezdése alapján hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő,
a hajdúnánási, 0559. hrsz-ú, „közút” művelési ágú, 1 ha 0130 m2 területű,
forgalomképtelen ingatlanon Józsi Antal Zoltánné őstermelő (lakcím:
4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35.) a mezőgazdasági út fejlesztésével kapcsolatos
beruházást megvalósítsa a „Mezőgazdasági utak fejlesztése” jogcímen
(jogcímkód: 8.130.02.01) meghirdetett Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) támogatási kiírás keretében az alábbi kikötésekkel:
- A kivitelezés megkezdése előtt az út tulajdonjogi határait arra jogosult
szakemberrel ki kell méretni. Az út és annak tartozékai csak ezen belül
helyezhetők el.
- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését.
- Az elkészült terveket a Polgármesteri Hivatalnak jóváhagyás céljából be kell
mutatni.
- Az elkészült közlekedési létesítmény fenntartásáról és kezeléséről a jogosult
2017. december 31-ig köteles gondoskodni.
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.
- A kérelmező a szóban forgó utat nem zárhatja le és saját használatú útként
nem használhatja.
A képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy Józsi Antal Zoltánné
őstermelő a fent említett ingatlant 2017. december 31-ig ingyenesen használja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Józsi Antal
Zoltánné, 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 35. szám alatti őstermelő értesítéséről,
valamint a használati jogra vonatkozó megállapodás megkötésről gondoskodjon.
Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 31.

kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

197/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hajdúnánási
Polgári Összefogás Szervezetei (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90.)
kérelmét megismerve, a 160/2010. (V. 05.) számú Képviselő-testületi
Határozat, valamint a közterületek, településrészek elnevezéséről, valamint
a művészeti alkotások közterületen való elhelyezésének szabályairól szóló
9/2005. (II. 20.) Önkormányzati Rendelet 20. § (2)-(3) bekezdései alapján,
a trianoni tragédia 90. évfordulója alkalmából a hajdúnánási 3. hrsz-ú,
közterület megjelölésű ingatlanon, a Református Általános Iskola előtti
háromszög alakú téren köztéri emlékjel felállítását támogatja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a hajdúnánási
Polgári Összefogás Szervezeteit (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90.)
értesítse.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. május 28.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

198/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program keretében
megvalósuló „A hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és
szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeinek javítása érdekében” című, ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009 számú
projekt megvalósításához a 2010. évi költségvetésben 10.705 eFt, a
2011. évi költségvetésben 55.607 eFt saját erőt biztosít az elkülönített
lakásalap terhére.
A képviselő-testület a projekt költségvetését az alábbiak szerint elfogadja
(adatok eFt-ban):
Év
2008
2009
2010
2011
2012
Összesen

Támogatás
0
0
0
63 955
40 077
104 032

Saját erő
1 440
1 800
10 705
55 607
-40 077
29 475

Összesen
1 440
1 800
10 705
119 562
0
133 507

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló, a 7/2010. (III. 25.) Önkormányzati
Rendelettel módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosításáról, valamint a jövő évi saját erőnek a 2011. évi költségben való
tervezéséről a fentieknek megfelelően gondoskodjon.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. június 24. a rendelet módosításra
2011. január 31. a 2011. évi költségvetésben való tervezésre
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

199/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/2. pontja alapján
közbeszerzési eljárás indítását határozza el a „Hajdúnánás, Marx K. u.
10. szám alatti Városi Bölcsőde átalakítása és bővítése” tárgyú,
ÉAOP-4.1.3/B kódszámú pályázati rendszer keretében nyújtott
támogatásból és saját erőből finanszírozandó építési beruházás
kivitelezőjének kiválasztásához.
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon, valamint a közbeszerzés lebonyolítására vonatkozó
ajánlatok beszerzéséről intézkedjen, és a beérkezett ajánlatokat terjessze a
képviselő-testület elé.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

200/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/2. pontja alapján
közbeszerzési eljárás indítását határozza el a „Hajdúnánás, Marx K. u.
10. szám alatti Városi Bölcsőde átalakítása és bővítése” tárgyú,
ÉAOP-4.1.3/B kódszámú pályázati rendszer keretében nyújtott
támogatásból és saját erőből finanszírozandó építési beruházás
kivitelezőjének kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése
szerinti bírálóbizottságot az alábbi önkormányzati képviselők részvételével
hozza létre:
- Oláh Miklós Hajdúnánás, Marx K. u. 13. sz.,
- Szabóné Marth Éva Hajdúnánás, Jókai u. 32/a. sz.,
- Tóth Imre Hajdúnánás, Báthori u. 48. sz.
Felkéri a polgármestert, hogy a bírálóbizottság működésének
megkezdéséhez a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. június 1.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

201/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program keretében
megvalósuló „A hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és
szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeinek javítása érdekében” című, ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009 számú
projekt megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy a
projektmenedzsment iroda felállításáról. - 4.084 eFt összeg erejéig intézkedjen.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

202/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program keretében
megvalósuló „A hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és
szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeinek javítása érdekében” című, ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009 számú
projekt megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy
kiviteli tervek elkészítésére - 5.775 eFt összeg erejéig - a REPROJEKT
Építész Iroda Kft.-vel (1139 Budapest, Röppentyű u. 73.) kössön
szerződést.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

203/2010. (V. 20.) 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, illetve a 111/2010. (III. 18.) 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 Képviselőtestületi 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 Újság legalább
3 egymást követő számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan 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. június 11.
- a pályázat kiírására és folyamatosan
2010. augusztus 31. - a szerződés megkötésére
2010. szeptember 16. - az előterjesztés elkészítésére
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

204/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2010. (I. 21.) számú
Képviselő-testületi Határozat, továbbá a 112/2010. (III. 18.) számú Képviselőtestületi 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 a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább
3 egymást követő számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan 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. június 11.
- a pályázat kiírására és folyamatosan
2010. augusztus 31. - a szerződés megkötésére
2010. szeptember 16. - az előterjesztés elkészítésére

kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

205/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2010. (I. 21.) számú
Képviselő-testületi Határozat, továbbá a 113/2010. (III. 18.) számú Képviselőtestületi 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 Újság legalább
3 egymást követő számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan 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. június 11.
- a pályázat kiírására és folyamatosan
2010. augusztus 31. - a szerződés megkötésére
2010. szeptember 16. - az előterjesztés elkészítésére
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

206/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2010. (I. 21.) számú
Képviselő-testületi Határozat, továbbá a 114/2010. (III. 18.) számú Képviselőtestületi 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 Újság legalább
3 egymást követő számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan 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. június 11.
- a pályázat kiírására és folyamatosan
2010. augusztus 31. - a szerződés megkötésére
2010. szeptember 16. - az előterjesztés elkészítésére
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – du. 13,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

207/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdú László
részére a 14939-2/2005. iktatószámú lakásbérleti jogviszony
visszaállításával a polgármester két éves időtartamra, 2008. szeptember
30-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel, melyet a 362/2008.
(X. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat két hónappal, 2008.
november 30-ig, ezt követően a 156/2009. (IV. 29.) számú Képviselőtestületi Határozat egy évvel, 2009. november 30-ig, illetve a 390/2009.
(XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat öt hónappal, 2010. április
30-ig történt meghosszabbítással, összesen három év és hét hónapos
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Mártírok u. 9. fszt. 3. szám alatti, 51 m2-es, 2 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 követően - nem
hosszabbítja meg.
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. június 07.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – du. 13,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

208/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Antalné részére a
7037/2000. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a polgármester
két éves időtartamra, 2002. május 30-ig bérleti jogot biztosított szociális
jelleggel, melyet a 116/2002. (VI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat két
évvel, 2004. május 30-ig, ezt követően a 161/2004. (VI. 29.) számú Képviselőtestületi Határozat egy évvel, 2005. május 30-ig, továbbá a 188/2005. (IX. 13.)
számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2006. május 30-ig, majd a
181/2006. (IX. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel,
2007. május 30-ig, illetve a 266/2007. (VI. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat egy évvel, 2008. május 30-ig, valamint a 249/2008. (VI. 30.) számú
Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2009. május 30-ig, illetve a 186/2009.
(V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2010. május 31-ig
történt meghosszabbítással, összesen tíz éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. 4. ajtószám
alatti, 67 m2-es, 2 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján – a szerződés lejártát
megelőzően – 1 évvel, 2011. május 30-ig meghosszabbítja azzal, hogy a
rendelkezésre álló időszak alatt tartozását rendezze.
A képviselő-testület – az ESzB javaslatára – felkéri a polgármestert, hogy a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fordítson fokozottabb figyelmet, és
nyújtson hatékonyabb segítséget a családnak, hogy ne kerüljön sor a
kilakoltatásra, s a gyermekeket ne kelljen kiemelni a családból. A végzett
tevékenységről a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgála vezetője 3 havonta
számoljon be az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak.
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. június 07.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – du. 13,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

209/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dóka Andrásné
részére a 313-3/2001. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával
a polgármester két éves időtartamra, 2003. november 30-ig bérleti jogot
biztosított szociális jelleggel, melyet a 278/2003. (XII. 15.) számú
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2006. november 30-ig, ezt
követően a 287/2006. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat
három évvel, 2009. november 30-ig, majd a 362/2009. (XI. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozat hat hónappal, 2010. május 31-ig történt
meghosszabbítással, összesen nyolc év és hat hónapos határozott időre
bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi u.
3. 2. ajtószám alatti, 36 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális
jelleggel történő bérbeadását - a szociális rászorultságra való tekintettel
megállapított kedvezmények megvonása mellett - 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 - hat hónappal, 2010. november 30-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. június 07.
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – du. 13,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

210/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pálfi Renáta részére
a 208/2007. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves
időtartamra, 2010. június 15-ig, szociális jelleggel kiutalt, összesen három
éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/B. IV/3. szám alatti, 27 m2-es,
1 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 megelőzően - 3 évvel,
2013. június 15-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. június 07.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május
20-án – csütörtökön – du. 13,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

211/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zágonyi Lajos
részére a 209/2007. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal a
Hajdúnánás, Mártírok u. 7. fszt. 2. szám alatti, önkormányzati tulajdonú,
54 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakást három éves időtartamra,
2010. június 15-ig, nem szociális jelleggel utalta ki. Az összesen három
éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező
Hajdúnánás, Mártírok u. 7. fszt. 2. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás,
összkomfortos lakás nem 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 9. § (2) bekezdése
alapján - a szerződés lejártát megelőzően - 3 évvel, 2013. június 15-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. május 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
parlagfű mentesítésére készített
2010. évi Intézkedési Terve
Az elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a parlagfű elleni védelmet. 2004. év óta
készítünk a város parlagfű mentesítésére Intézkedési Tervet. A városunkban is problémát
jelent az egyre nagyobb területen tért nyerő parlagfű, és a veszélyes polleneket terjesztő
gyom- és haszonnövények. A cél, a város belterületén található parlagfűvel különösen
szennyezett terület felszámolása, a kevésbé szennyezett területek felderítése. Külterületen a
védekezésre a tulajdonosok figyelmének felhívása, a mentesítési munkák maradéktalan
elvégzése miatt a mezőőrök ellenőrző munkája kiemelt jelentőségű.
A város bel-, és külterületére vonatkozóan térkép készült, ezen a térképen kerültek
felvezetésre a parlagfűvel szennyezett területek.
Az elvégzendő munka megvalósítására tervezett személyek:
A munkák koordinálását az állategészségügyi, mezőgazdasági és környezetvédelmi
ügyintéző végzi.
A mentesítési feladatok elvégzésében részt vesz 2 fő közterület-felügyelő, 7 fő mezőőr és a
gondnokság irányításával 35 fő közcélú munkás is segíti a feladat elvégzését.
Természetesen a lakosságot is be kívánjuk vonni a munkálatokba.
A szőlőskertek tekintetében a megfigyeléssel megbízottak figyelme terjedjen ki a
parlagfűvel szennyezett területekre, és ha ilyen területet találnak, akkor a jogszabályban
előírtak szerint jelentsék a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
A program végrehajtása három ütemben történik:
Az előterjesztésben szereplő három ütemet előbbre hozzuk a korábbi évekhez viszonyítva.
Nagyobb létszámmal terveztük a második ütemet, nagyobb mozgósítást végrehajtva. A
harmadik ütemnek főleg ellenőrző szerepe lesz, természetesen a még időközben feltárt
szennyezett területek is parlagfű-mentesítésre kerülnek.
A külterületek esetében a lakosság tájékoztatására, az elvégzendő feladatok
megismertetésére kerül sor. Az érintetteket figyelmeztetjük az esetleges szabálysértési
eljárások lefolytatására. A 7 fő mezőőrt is bevonjuk a mentesítési munkák előkészítésére és
lebonyolítására.
Az I. ütem időpontja: 2010. május 17-21.
A II. ütem időpontja: 2010. június 14-15.
A III. ütem időpontja: 2010. augusztus 2-6.
A tervezett I. ütemben elvégzendő feladatok naptári terve
2010. május végéig elküldjük az Intézkedési Tervet a Hajdúnánási Újságnak, a Helyi TVnek, akiktől kérjük a terv ismertetését, illetve ismertető anyagok: ÁNTSZ szakember vagy
orvos közreműködésével elkészített parlagfűre, veszélyes pollenekre vonatkozó cikk,
nyilatkozat, tájékoztatás és felvilágosítás közzétételét.
Felhívjuk, felkérjük a város lakosságát, hogy hathatós segítséget nyújtsanak a terv
végrehajtásához, ingatlanuk előtt a parlagfüvet irtsák ki, a káros pollenek terjedését
akadályozzák meg a közterületek kaszálásával, illetőleg a fertőzött területeket jelezzék a
Polgármesteri Hivatalhoz.
Felelős: Dagusztinné Kovács Gyöngyi ügyintéző
Határidő: 2010. május 28.
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2010. május 17-től: a parkok, a Mártírok u. – Dorogi u. – Ady E. körút által körülzárt rész
fűnyírásának elvégzésére kerül sor.
A 2009. évi terv mellékletét képező térképre felkerülnek az időközben a lakosság által
jelzett területek is.
A közterület-felügyelők, a mezőőrök az elhanyagolt területek tulajdonosait figyelmeztetik,
súlyosabb esetben, vagy akkor, ha a tulajdonosok nem végzik el a munkálatokat, a helyi
önkormányzati rendeletek szerint helyszíni bírságot szabnak ki, illetve feljelentéssel élnek.
A külterületen tevékenykedő mezőőrök szintén megteszik a földhasználók felé a
figyelmeztetést és indokolt esetben jelentik a megyei növény és talajvédelmi szolgálatnak,
ha valaki irtási kötelezettségének nem tesz eleget a figyelemfelhívás ellenére.
A 35 fő közcélú munkás tervezett beosztása:
- Fürdő utca, Városi Sportpálya környéke, a Fürdő utca folytatása a Hőforrás utcáig,
Hőforrás utca és a Fürdő közötti terület,
- vasútállomás előtti park, a vasútállomás környéke,
- Szabó Dezső utca és környéke,
- Achim András utca páratlan oldalának folytatása a Rákóczi utcáig,
- a volt MÉH-telep környéke, a volt Tégláskertből megmaradt rész,
- Hajdúdorog irányába kivezető út, az Ifjúság út leágazásától, a kerékpárút melletti rész a
város határáig,
- a roncsolt területek, a Magyar u. és a házhelyi utcák előtti rész, a köztemető környéke,
- a HAHUSZÓ mögötti rész (a Csepüskertbe vezető út), a volt „Hősök ligete” környéke.
Varga Gáborné gondnok
Dagusztinné Kovács Gyöngyi ügyintéző
Erdei Imre és Csuja Gábor közterület felügyelők
Török Róbert a mezőőri szolgálat vezetője
Határidő: 2010. május 21.
Felelős:

A külterületi földdel rendelkező tulajdonosok felhívása a védekező munkálatok
elvégzésére.
A piaci hangosbemondón keresztül a lakosok tájékoztatása a városban folyó
munkálatokról, illetve a lakosok figyelmének felhívása lakásuk, ingatlanuk előtti parlagfű
irtására. A külterületen a mezőőrök figyelmeztetik a földhasználókat a védekező megelőző
munkák elvégzésére.
A II. ütem naptári terve
A lakosság tájékoztatása a második ütem végrehajtásáról, a Hajdúnánási Újság és a Helyi
TV igénybevételével.
A második ütemben az első ütem utcáin és terein történik meg kaszálással a parlagfű irtás.
Időközben a lakosság által történt bejelentések, illetve a közterület-felügyelők által jelzett
területek regisztrálásra kerülnek. Természetesen ezek a területek is feljárásra kerülnek, és a
szükséges munkálatokat a parlagfű irtással kapcsolatosan elvégzik.
Varga Gáborné gondnok
Dagusztinné Kovács Gyöngyi ügyintéző
Török Róbert a mezőőri szolgálat vezetője
Határidő: 2010. június 15.
Felelős:
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A III. ütem naptári terve
2010. augusztus 2-től a parkok, és a Mártírok u. – Dorogi u. – Ady Endre krt. által
körülzárt rész utóellenőrzése, esetleges fűnyírások elvégzésére kerül sor.
A parlagfűvel erősen fertőzött utcák, közterületek, külterületek utólagos ellenőrzése.
Fellelhető parlagfű irtásának elvégzése.
Dagusztinné Kovács Gyöngyi ügyintéző
Török Róbert a mezőőri szolgálat vezetője
Határidő: 2010. augusztus 6.
Felelős:

A 35 fő közcélú munkás tervezett beosztása:
- Fürdő utca, a Városi Sportpálya környéke, a Fürdő u. folytatása a Hőforrás utcáig,
Hőforrás utca és a Fürdő közötti terület,
- vasútállomás előtti park, a vasútállomás környéke,
- Szabó Dezső utca és környéke,
- Achim András utca páratlan oldalának folytatása a Rákóczi utcáig,
- a volt MÉH-telep környéke, a volt Tégláskertből megmaradt rész,
- Hajdúdorog irányába kivezető út, az Ifjúság út leágazásától, a kerékpárút melletti rész a
város határáig,
- a Magyar u. és a házhelyi utcák előtti rész, a köztemető környéke,
- a HAHUSZÓ mögötti rész (a Csepűskertbe vezető út), a volt Liget környéke,
- Újszőlő és a Polgárra vezető út közötti rész,
- volt kertészet területe,
- Tiszavasvári irányába kivezető út mellett az önkormányzat tulajdonában lévő területek.
Varga Gáborné gondnok
Dagusztinné Kovács Gyöngyi ügyintéző
Határidő: 2010. augusztus 6.

Felelős:

A közterület-felügyelők és mezőőrök fokozott figyelmet fordítanak a parlagfűvel
szennyezett területek felderítésére, és a parlagfű irtását el nem végzők felszólítására,
bírságolására.
Agárdi László Városfejlesztési és Gazdálkodási iroda irodavezetője
Erdei Imre, Csuja Gábor közterület felügyelők
Török Róbert a mezőőri szolgálat vezetője
Határidő: 2010. augusztus 6.

Felelős:

Hajdúnánás, 2010. május 20.

Dr. Éles András
polgármester

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Telephely :

4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

15/1990. (X. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján:
közhatalmi költségvetési szerv
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési szerv
az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 9. §-a
alapján teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó
intézmény.
Ellátja továbbá a teljes jogkörű, önállóan
működő Hajdúnánás Városi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság és az ÉszakHajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott
szabályozás szerint.
5. Tevékenységi körei:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 38. §
(1) bekezdésében foglalt feladatok ellátása.
Alaptevékenység :
TEÁOR
8411
általános igazgatás
Szakágazati besorolás
841105 helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat
Szakfeladat megnevezése
számjele
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása,
átrakása
381202
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000
Lakó- és nem lakóépület építése
421100
Út, autópálya építés
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421300
422100
522110
553000
562912
562913
581400
681000
682001
682002
691002
711100
711200
749050
750000
791100
799000
802000
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841143
841163
841192
841401
841402
841403
841901
841906
841907
842155
842421
842428
842521
842522
842531
854234
856091
882000
882111
882112

Híd, alagút építés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kempingszolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb jogi tevékenység
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Utazásközvetítés
Egyéb foglalás
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Bűnmegelőzés
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység
Polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
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882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889921
889935
889936
889942
889943
890301
890302
890441
890442
890443
931102
931201
931202
931204

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Kisegítő tevékenység:
Kiegészítő tevékenység:
Vállalkozási tevékenység:

nincs
nincs
nincs

6. Illetékessége:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

7. Alapítás éve:

1990.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
Városi
Képviselő-testülete

9. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

10. A hivatal vezetőjének
kinevezési rendje:

11.

A hivatal képviseletére jogosult:

Önkormányzat

a hivatal vezetője a jegyző, akit
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján
határozatlan időre nevez ki.
a jegyző
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12.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:
- a
köztisztviselők
jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény,
- a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a
Munk a
Törv én ykön yv éről
szóló1992. évi XXII. törvény

13.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelői jogát az intézmény látja el az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló,
többször módosított 21/2005. (V. 26.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes
szerkezetbe
foglalására
megalkotott
18/2009.
(IX.
28.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.

14.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet
12. § (4)-(5) bekezdései, a rendeltetésszerű
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 14. §-a, a selejtezés pedig a
14. § (3) bekezdése szerint.

15.

Ingatlanok címe és helyrajzi száma:

Záradék:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
3502. hrsz. (alapterület: 2784 m2)
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15
3527. hrsz. (alapterület: 1429 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946. hrsz. (iroda alapterülete: 40 m2)
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.
5380. hrsz. (iroda alapterülete: 15,5 m2)

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okirata a
173/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2010. június
1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. május 20.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

KEGYELETI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
1. szám, képviselője: Dr. Éles András polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: megbízó),
másrészről a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám,
képviselője: Szoboszlai Zoltán ügyvezető igazgató) mint üzemeltető (a továbbiakban:
üzemeltető) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1.

Megbízó a 179/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján megbízza
üzemeltetőt 2010. július 1-jétől 2015. június 30-ig terjedő 5 éves időtartamra a hajdúnánási
2365. hrsz-ú, köztemető megnevezésű ingatlan fenntartásával és üzemeltetésével.

2.

Üzemeltető - mint a 2005. június 30-án megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján
a hajdúnánási, 2365. hrsz-ú ingatlan jelenlegi birtokosa - külön birtokba adás nélkül jogosult
az ingatlan birtoklására.

3.

Üzemeltető feladatai a temető fenntartása és üzemeltetése során:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gondoskodik a ravatalozó épületének és berendezéseinek állandó üzemképes
állapotban való tartásáról, színvonalas karbantartásáról, valamint a berendezések
megsemmisülése esetén azok pótlásáról.
Biztosítja a temetési szertartások zavartalan, megfelelő színvonalú lebonyolításához
szükséges feltételeket.
Fenntartja a temető rendjét, tisztaságát, a parkokat, sétányokat gondozza.
A temetőben keletkező szemetet rendszeresen elszállítja.
Megépíti, kialakítja a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeit, zöldterületeit,
sírhelytábláit.
Gondoskodik a temető ingatlan karbantartásáról, javításáról, a temetéshez szükséges
sírhely kijelölésről és sírásásról.
A jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezeti, megőrzi.
Együttműködik a temetkezési szolgáltatókkal.
Átveszi az elhunytakat.
Gondoskodik a tájékoztatásról, az ügyfélfogadásról és a temető rendjének betartásáról,
illetve betartatásáról.
A temető fenntartója gondot fordít a növény-egészségügyi feladatok végrehajtására.

4.

Az üzemeltetés és fenntartás költségeire és lehetőség szerint a szükséges fejlesztésekre a
sírhelyek után befizetett díjak szolgálnak, a temetkezési szolgáltatók által megfizetett temető
díjait az üzemeltető is köteles megfizetni (az árbevételt megosztani a tevékenységek között),
amennyiben temetkezési szolgáltatást végez.

5.

Üzemeltető a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló, a 13/2005. (III. 15.), 8/2007.
(II. 20.), 29/2009. (IX. 28.) és 10/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendetekkel módosított
15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletben meghatározott díjakat jogosult és köteles a
temetkezési szolgáltatóktól és a temetési helyek után az elhunyt hozzátartozójától, illetve az
eltemetésre kötelezettől beszedni.

6.

Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, ha kegyeleti közszolgáltatás mellett temetkezési
szolgáltatást is végez, a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől, így a
temetkezési szolgáltatástól számvitelileg elkülöníti, az önkormányzat által elfogadott
számviteli szabályzat alkalmazásával.

7.

Az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól a képviselő-testületet évente
tájékoztatni köteles.

8.

Megbízó a szerződésben foglalt feltételek teljesülését a szerződés fennállásának időtartama
alatt bármikor ellenőrizni jogosult.
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9.

A temetési szolgáltatást végzők mindenkor a szokásjog és a kegyeleti jog írott és íratlan
szabályai szerint kell, hogy eljárjanak, intézkedjenek és viselkedjenek. Ezeket a szempontokat
a külső megjelenésükben, öltözetükben is érvényesíteni kell.
A temetőben temetési szolgáltatást végző más vállalkozók részére ezen előírás betartását az
üzemeltető szerződésben köteles előírni.

10. Temetéseket munkanapokon, munkaidőben lehet végezni. A fenti időn kívüli temetésre
kizárólag az üzemeltető vezetőjének engedélyével kerülhet sor.
11. Hétvégeken és ünnepnapokon az üzemeltetőnek kötelező ügyeleti szolgálatot kell tartania.
12. Üzemeltető alkalmazottjának rendelkeznie kell a jogszabályban előírt szakképesítéssel.
13. Üzemeltető a sírhely értékesítéséhez igazodó mértékben köteles gondoskodni a fő közlekedési
utak kiépítéséről, valamint a legszükségesebb vízkiviteli lehetőség biztosításáról.
14. Megbízó vállalja, hogy a fenti munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.
15. A megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a hajdúnánási 2365. hrsz-ú köztemetőben a
főbejárati műúttól balra található 2.000 m2 nagyságú területen műkő üzemet működtessen e
szerződés időtartamára.
16. A megbízó a 15.) pontban megjelölt területet az ott megjelölt célra térítésmentesen bocsátja az
üzemeltető rendelkezésére.
17. A megbízó kiköti, hogy az üzemeltetőnek a 15.) pontban megjelölt tevékenységéért a megbízót
semmilyen felelősség nem terheli, az ezzel kapcsolatos engedélyek beszerzése a vonatkozó
jogszabályok alapján az üzemeltető feladata.
18. Az üzemeltető a fent megjelölt területet a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem
adhatja semmilyen tevékenység végzése céljából másnak bérbe vagy használatba.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, többször
módosított 1959. évi IV. törvény, a temetőkről és a temetkezésről szóló, 1999. évi XLIII.
törvényben és az annak végrehajtására kiadott, többször módosított 145/1999. (X. 01.)
Kormányrendeletben, valamint a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló, a 13/2005.
(III. 15.), 8/2007. (II. 20.), 29/2009. (IX. 28.) és 10/2010. (III. 25.) Önkormányzati Rendetekkel
módosított 15/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak az irányadók.
Ezt a szerződést a felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írták alá.

Hajdúnánás, 2010. május 20.

Szoboszlai Zoltán
ügyvezető igazgató

Dr. Éles András
polgármester

