
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
212/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabóné Koczka  
Judit, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és 
Sport Bizottságának nem képviselő tagjának bizottsági tagságáról való 
lemondását – 2010. május 25-től – tudomásul veszi.  

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször 
módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 16/2007. 
(VI. 25.) Önkormányzati Rendelet 16. § (1) b) pontjának értelmében a 
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság nem képviselő-testületi 
tagjává  

 
Ráskai-Mikó Éva 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 9. III/8. szám alatti lakost 
 

2010. június 24. napjával megválasztja. 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2009. (III. 26.) 
számú Képviselő-testületi Határozat Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság tagjainak névsorára vonatkozó részét az alábbiak szerint módosítja: 

 
MŰVELŐDÉSI, OKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG: 
Elnök:  Szabóné Marth Éva 
Tagok:  Kállai Sándor Nem képviselő tagok: Szűcs Ervin 

  Balogh Zsigmond  Ráskai-Mikó Éva  
 

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntésével kapcsolatos 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester  
Határidő: 2010. június 30. 

 
kmft. 

 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
14/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 7/2010. (III. 25.) 
Önkormányzati Rendelettel módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati 
Rendelet módosításáról szóló 14/2010. (VI. 28.) Önkormányzati 
Rendeletet  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző     
Határidő: 2010. június 28 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
15/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször 
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 15/2010. (VI. 28.) 
Önkormányzati Rendeletet  m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző  
Határidő: 2010. június 28.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
16/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló, a 30/2009. (IX. 28.) Önkormányzati 
Rendelettel módosított 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról szóló 16/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendeletet  
m e g a l k o t j a. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. június 28. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
17/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet 

  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a fizető parkolás 
rendjéről szóló, a 17/2008. (VII. 07.) Önkormányzati Rendelettel 
módosított 1/2008. (I. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 
17/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendeletet  m e g a l k o t j a.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon.   

 
 

Felelős:    Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. június 28. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
213/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
104/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, a városi 
piac, a piac-felügyelőség épülete, a nyilvános WC, valamint a Mártírok 
úti, az Ady Endre krt-i, a Kossuth u. 2805/3. hrsz-ú szakaszán kialakított 
és a 13. hrsz-ú orvosi rendelő szervizútja mellett található parkolók 
működtetésére a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-vel megkötött  
9838-1/2010. számú, 2010. április 30-án kelt üzemeltetési szerződés 
módosításához és a  közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése 
érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a 
közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 
módosításáról szóló 2010. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek történő 
megfelelés érdekében.  
 
Felhatalmazza a polgármester az üzemeltetési szerződés módosítás 
megkötésére. 

 
 

Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. június 30. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
18/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendelet 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 18/2010. (VI. 28.) Önkormányzati Rendeletet   
m e g a l k o t j a. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetéséről 
gondoskodjon.   

 
 

Felelős:    Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. június 28. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
214/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat alpolgármestereinek 2007-2010. években végzett 
munkájáról szóló beszámolót megismerte, azonban a beszámoló 
elfogadására vonatkozó határozati javaslat az elfogadásához szükséges 
szavazattöbbséget nem kapta meg. 

 
 

Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
215/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló, többször módosított 15/2005. (IV. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, a 19/2007. 
(X. 31.), 11/2008. (IV. 28.), 9/2009. (III. 28.) és 33/2009.  (XII. 22.) 
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 16/2007. (VI. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 22. § (4) bekezdése alapján előterjesztett, a 
Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának  
2008-2009. évi munkájáról és ügyintézéséről szóló beszámolót 
megtárgyalta 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. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
216/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Komplex 
szervezetfejlesztés megvalósulása a Hajdúnánási Polgármesteri 
Hivatalban” elnevezésű pályázattal kapcsolatban készült tájékoztatót 
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. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
217/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat által a választási ciklusban végzett 
munkájáról szóló beszámolót 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. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
218/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

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

 
 

Felelős:     -  
Határidő:  - 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

219/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az 
önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben 
indítható csoportok, és a felvehető tanulók számát az alábbiak szerint határozza meg: 

•  
Intézmény 
neve 

Max. 

engedé- 

lyezhető  

létszám 

 

Iskola/Óvoda Művészet- 
oktatás 

Napközi Tanulószoba Kollégium

lét- 

szám 

(fő) 

tan. 
csop. 

lét- 

szám 

(fő) 

tan. 
csop. 

lét- 

szám 

(fő) 

tan. 
csop. 

lét- 

szám 

(fő) 

tan. 
csop. 

lét- 

szám 

(fő) 

tan. 
csop.

Barcsa J. 
Általános 
Iskola               

448 393 16 - - 186 7 60 2 - - 

Bocskai I. Ált. 
Iskola 

254 253 9 - - 146 6 28 1 - - 

 

Makáry L. Ált. 
Isk. Gimn. 
Alapfokú 
Műv. okt. Int. 
és Ped. 
Szakszolg. 

398 384 14 163 10 229 8 50 2 - - 

II. Rákóczi F. 
Ált. és Műv. 
Isk. 

370 355 13 61 5 151 5 108 4 - - 

 

 

Kőrösi Cs. S. 
Gimn. 
Szakközép- 
Szakképző és 
Ált. Isk., Koll.  

900 818 26 -  - 25 1 - - 35 3 

Csiha Győző 
Tagintézmény 

840 613 27   11 
(SNI) 

1     

Hajdúnánási 
Óvoda 

600 625 24 - - - - - - - - 

•  
• Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők tájékoztatásáról 

gondoskodjon.   
•  



• Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
• Határidő:    2010. július 9.  

 
kmft. 

 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

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

220/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
•  
• Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról 

szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) 
bekezdés c.) pontja alapján az önkormányzat által fenntartott 
oktatási intézményekben a 2010/2011-es tanévben indítható 
csoportok, osztályok közül az alábbiakban engedélyezi a maximális 
létszámtól való eltérést: 

•  
Intézmény neve Csoport / Osztály Létszám (fő) 

2010/2011. tanév 

Hajdúnánási Óvoda   

1. sz. Óvoda Süni csoport 27 

 Katica csoport 29 

 Maci csoport 27 

2. sz. Óvoda Katica csoport 26 

 Kamilla csoport 27 

Napsugár Óvoda Micimackó  27 

 Katica csoport 30 

 Gesztenye csoport 27 

Fülemüle Óvoda Sün csoport 28 

Hétszínvirág Óvoda Vegyes csoport 27 

7. sz. Óvoda Kis csoport 28 

 Szivárvány csoport 27 

 Napocska csoport 27 

 Napraforgó csoport 26 

8. sz. Óvoda Mesevár csoport 27 

 Szivárvány csoport 28 



Barcsa János Általános 
Iskola 

1.a 28 

 1.b 27 

 3.a 31 

 4.a 27 

 4.b 27 

Bocskai István Általános 
Iskola 

3. 30 

 4. 32 

 5. 30 

 6. 34 

 8. 

 

33 

Makláry L. Ált. Isk. 
Gimn. Alapfokú Műv. 
okt. Int. és Ped. 
Szakszolg. 

1.a 28 

 1.b 28 

 2.a 28 

 2.b 29 

 3.a 29 

 3.b 28 

 4.a 30 

 4.b 29 

 6.a 32 

II. Rákóczi F. Ált. és 
Műv. I. I. 

1.  31 

 2. 30 

 3. 32 

 4.a 30 

 4.b 28 

 
 

• Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők tájékoztatásáról 
gondoskodjon.   

•  
• Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
• Határidő:  2010. július 9.  

 
 
 



 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                        jegyző 
 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
221/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 203/2009.  
(VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat Szakképzésben Tanulók Támogatására 
Ösztöndíjszabályzatot a melléklet szerint elfogadja.  

 
 A képviselő-testület a 2010-2011. tanév tapasztalatai alapján az 

Ösztöndíjszabályzatot 2011. június 30-ig felülvizsgálja.  
 

Felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgált Ösztöndíjszabályzat 
képviselő-testület elé való terjesztéséről gondoskodjon.  
•  
•  

• Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
• Határidő: 2011. június 30. - előterjesztés készítése a 

felülvizsgált Ösztöndíjszabályzatról  
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
222/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés 
f) pontja alapján a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Kollégiumi Pedagógiai 
Programját jóváhagyja.   

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető 
tájékoztatásáról gondoskodjon.  
 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. július 2. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
223/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, 
Kollégium kérelmére hozzájárul, hogy a 2010. évi költségvetés általános 
tartalékából az oktatási célokra szolgáló céltartalékba 565 eFt áthelyezésre 
kerüljön, mely céltartalékot a kérelmező intézmény használhat fel 
előrehozott öregségi nyugdíjba vonulással kapcsolatos, munkavégzési 
kötelezettséggel nem járó felmentési idő utáni többlet kiadásaira, a 
ténylegesen felmerülő kiadásainak megfelelően. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, 
Kollégium igazgatóját tájékoztassa, valamint Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 
2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet következő módosításakor az 
átvezetésről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. június 30.  - az értesítésre 

 2010. november 30.  - a rendelet módosítására 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
224/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői állásának 2011.  
január 1-től történő betöltésére. 

 
A pályázati felhívást a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése alapján a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
szociális, valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII. 26.) számú Kormányrendeletben meghatározott, 
melléklet szerinti feltételekkel és tartalommal közzé kell tenni a 
Kormányzati Személyügyi Központ honlapján, továbbá a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában is. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat fentiek szerinti közzétételéről, 
valamint a pályázatok elbírálására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről 
gondoskodjon. 

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. július 15.  - a pályázati felhívás közzétételére 

  2010. november 18.  - a pályázatok elbírálására 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
225/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Gondozási Központ magasabb vezetői állására vonatkozó pályázatok 
véleményezésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint az e törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) számú Kormányrendelet 1/A. § (10) bekezdése 
alapján eseti bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 
- Turcsik László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó 

Otthon intézményvezetője, a Szociális Intézmények Országos 
Szövetségének Elnöke, 

- Hajdúnánás Város polgármestere, 
- Ruszin Erika közalkalmazott  

 
Az eseti bizottság véleményének kialakítására, a pályázók meghallgatására 
a pályázati határidő lejártát követő huszonegy nap áll rendelkezésre. 

 
Felkéri a polgármestert az eseti bizottság delegált tagjainak értesítésére, 
egyben felkérésére.  

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

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
226/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Gondozási Központ vezetésére kiírt pályázat elbírálásának határidejére, 
továbbá az Egyeztető Fórum javaslatára tekintettel a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény  
20/A. §-a, alapján  
 

Tóth Árpádné intézményvezető 
Hajdúnánás, Fürdő utca 1. szám alatti lakos 

 
vezetői kinevezését két hónappal, 2010. december 31-ig meghosszabbítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a kinevezés meghosszabbításáról 
gondoskodjon. 

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

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
227/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak a TÁMOP-5.2.5.A-10/2 jelű, 
a „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” 
címmel kiírásra került pályázattal kapcsolatos kérelmét, azonban úgy 
határozott, hogy az előterjesztést leveszi napirendjei közül. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Kistérség 
Munkaszervezetének vezetőjével és szorgalmazza a kistérség három 
városának (Hajdúnánás-Hajdúdorog-Hajdúböszörmény) hasonló 
tevékenységet végző vezetőivel olyan együttműködés kialakítását, 
amelynek eredményeként a kistérség nyújthatna be pályázatot, és a 
képviselő-testületek ebben az esetben csak az egyes települések 
vonatkozásában aktuális fedezetet biztosítanák addig, amíg az 
elszámolások meg nem történnek.  

 
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy az intézmény határozatban 
foglaltakról való értesítéséről, valamint a határozatból adódó szükséges 
intézkedések végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Felelős:        Dr. Éles András polgármester 
Határidő:    2010. június 30. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző  
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
228/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városi Bölcsőde felújítása, bővítése kivitelezésének időtartamára, a Városi 
Bölcsőde működtetésének ideiglenes áthelyezéséről szóló tájékoztatót, és a 
Hajdúnánási Óvoda Marx Károly utcai, valamint Iskola utcai 
helyiségeinek, udvarainak a bölcsődés korú gyermekek fogadásához 
szükséges kialakításához, a karbantartási feladatok elvégzéséhez 
maximum 2 millió Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének tartaléka terhére.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményeknek a határozatról 
való értesítéséről gondoskodjon. 

 
 

Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. június 30. 

 
  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
229/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  
41. §-ában előírtaknak megfelelően 2010. június 21-től 2010. július 30-ig 
nyári szünidei napközi otthoni ellátást biztosít az általános iskoláskorú 
tanulók számára. A képviselő-testület a felmerülő költségekre 314 eFt-ot 
biztosít az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a nyári szünidei napközi otthoni ellátással 
kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodjon.   

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. június 21. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
230/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Vízi 
túra fogadóállomás működéséről szóló tájékoztatót úgy határoz, hogy a 
fogadóállomás jelenlegi üzemeltetője a további üzemeltetésre vonatkozó 
elképzeléseit adja be írásban a polgármesternek, egyeztessenek róla, és ezt 
követően a szerződés kerüljön átdolgozásra és bemutatásra a képviselő-
testületnek. 
 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételére, elsősorban a Vízi túra fogadóállomás működtetésével 
kapcsolatos szerződés-tervezetnek a képviselő-testület elé történő 
bemutatására.  

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

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
231/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a                         
HÁZIO-7 Bt Gyógyászati és Kereskedelmi Betéti Társaság  
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 59.) képviselőjének, Dr. Berziné Répánszki 
Noéminek a kérelmét, a hajdúnánási VII. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben tartós helyettesítés ellátásához - amennyiben az engedélyező 
hatóság részéről a tevékenység ellátásához szükséges feltételeknek 
megfelel - 2010. július 1-től 2010. november 7-ig elvi hozzájárulást 
biztosít.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőnek, valamint az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (4220 Hajdúböszörmény, 
Rákóczi u. 22.) a határozatban foglaltakról való értesítéséről 
gondoskodjon. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. június 30. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
232/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

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

 

Cím 

Alap 

terü- 

let 
(m2) 

Szoba 
szám 

Komfortfoko
zat 

Ft/m2 
Forgalmi  

érték (Ft) 

Vételár 
(Ft) 

Irányi u. 1. I/10. 67 1+2 fél összkomfortos 112.700 7.550.000 7.172.500 

Irányi u. 1. I/11. 67 1+2 fél összkomfortos 112.700 7.550.000 7.172.500 

Mártírok u. 7. IV/13. 51 2 összkomfortos 95.100 4.850.000 4.607.500 

Köztársaság tér 2-3/C. IV/3. 52 1+2 fél komfortos 110.600 5.750.000 5.462.500 

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

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. június 30. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
233/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 190/2010.  
(V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatát megerősítve, a Hajdú Tégla 
Kft. (4080 Hajdúnánás, Bellegelő 32.) - a téglagyár közelében lévő IV. és 
V. számú tóból agyagkitermelésre vonatkozó - kérelmét támogatja azzal, 
hogy a Hajdú Tégla Kft. a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában 
és az 54/2007. (II. 15.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a 
Bocskai Horgász Egyesület (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 5. szám) 
használatában lévő 5401/3. helyrajzi számú, 4.2563 ha területű, kivett 
anyaggödör művelési ágú, valamint az 5401/64. hrsz-ú, 1.988 ha területű, 
halastó művelési ágú ingatlanon bányászati tevékenységet folytasson. 

 
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat, a Hajdú Tégla 
Kft. és a Bocskai Horgász Egyesület között bányászati tevékenység 
folytatása tárgyában megkötendő háromoldalú megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott megállapodás megkötésére. 

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

 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
234/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kossuth” 
Vadásztársaság (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 1. szám) kérelmét 
megismerve úgy határoz, hogy a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 33. § (3) bekezdése alapján 
támogatja együttműködési megállapodás megkötését a Mezei Őrszolgálat 
és a „Kossuth” Vadásztársaság között a „Kossuth” Vadásztársaság 
vadászterületének működtetésére.  

 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a „Kossuth” Vadásztársaság a 
működési költségekhez 1.200.000,- Ft/év összegben hozzájáruljon azzal, 
hogy a feladatellátási megállapodás kapcsán a felmerülő minden 
többletköltséget a „Kossuth” Vadásztársaság visel. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a „Kossuth” Vadásztársaság  
(4080 Hajdúnánás, Kisfaludy utca 1. szám) és a Mezei Őrszolgálat 
vezetőjének értesítéséről gondoskodjon és felhatalmazza a Mezei 
Őrszolgálat vezetőjét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 

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

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
235/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Csepűskert 
szőlőkert egyes ingatlantulajdonosainak kérelmét megismerte és 
Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 
szóló 51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelettel megalkotott 
szabályozási tervében a hajdúnánási 2536. helyrajzi számú ingatlan 
igénybevételével tervezett út kialakítását jelenleg nem tartja indokoltnak. 

 
Felkéri a polgármester, hogy a határozatban foglaltakról a kérelmezőket 
értesítse. 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
236/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete JUHÁSZ és NEJE 
Kft. (4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 4. szám) kérelmét megismerve, a 
147/2010. (IV. 30.), a 191/2010.      (V. 20.) és a 192/2010. (V. 20.) számú 
Képviselő-testületi Határozatait a „Juhász és Társa” Kft. jogutódlása miatt 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
� a 147/2010. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban szereplő 

„Juhász és Társa” Kft. megnevezést „JUHÁSZ és NEJE” Kft. 
megnevezésre módosítja, 

� a 191/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatban szereplő 
„Juhász és Társa” Kft. megnevezést „JUHÁSZ és NEJE” Kft. 
megnevezésre módosítja, 

� a 192/2010. (V. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatban szereplő 
„Juhász és Társa” Kft. megnevezést „JUHÁSZ és NEJE” Kft. 
megnevezésre módosítja. 

 
A 147/2010. (IV. 30.), a 191/2010. (V. 20.) és a 192/2010. (V. 20.) számú 
Képviselő-testületi Határozatok egyéb rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a módosításoknak megfelelően 
gondoskodjon a szerződés megkötéséről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. június 30. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
237/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
hajdúnánási Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 10.) átalakítása és 
bővítése építési beruházással (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) 
kapcsolatosan felmerülő közbeszerzési eljárás teljes körű bonyolítására 
meghívás alapján pályázó ajánlattevők közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
600.000,-Ft összegben a CAPTATIO Bt. (4027 Debrecen, Csigekert u. 75.) 
adta.  
A képviselő-testület az ajánlati összegre való tekintettel, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontjának  
9. franciabekezdése alapján a CAPTATIO Bt. (4027 Debrecen, Csigekert u. 75.) 
ajánlattevőt választja ki a közbeszerzés lebonyolítására. 

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

hajdúnánási Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 10.) átalakítása és 
bővítése építési beruházással (projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) 
kapcsolatosan felmerülő közbeszerzési eljárás teljes körű bonyolítására 
meghívás alapján pályázó ajánlattevők közül a második legalacsonyabb összegű 
ajánlatot 1.125.000,-,-Ft összegben a Clean-Partner Közbeszerzési Kft.  
(1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13-15. D/23.) adta.  
A képviselő-testület az ajánlati összegre való tekintettel, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IX. fejezet 1. pontjának  
9. franciabekezdése alapján a Clean-Partner Közbeszerzési Kft-t  
(1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13-15. D/23.) nyilvánítja a második 
legalacsonyabb összegű ajánlattevőnek.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint 
felhatalmazza a kiválasztott ajánlattevővel történő szerződéskötésre.  

 
Felelős:      Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. június 30. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                Jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
238/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
benyújtására vonatkozó jogosultsági feltételek fennállása esetén a 
„Nevelési intézmények fejlesztése” megnevezésű ÉAOP-2010-4.1.1/A/2 
kódszámmal meghirdetett felhívás alapján pályázatot kíván benyújtani a 
Hajdúnánási Óvoda intézményhez tartozó Fülemüle Óvodának  
(4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.) a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola Kollégium Csiha Győző 
Tagintézményében (4080 Hajdúnánás, Baross u. 11.), valamint a 2. Számú 
Óvodának (4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.) a Bocskai István Általános 
Iskolában (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.) való elhelyezésének 
támogatására. 
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány, valamint a projektdokumentáció végleges 
szakmai kidolgozására a CREDIT-2 Gazdasági Tanácsadó Kft-t  
(4220 Hajdúböszörmény, Mester u. 3/A.) bízza meg mindösszesen 
4.125.000,- Ft értékben. 
 
A képviselő-testület a megvalósíthatósági tanulmány, valamint a 
projektdokumentáció végleges szakmai kidolgozásához szükséges 
fedezetet az önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartalékából 
biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. augusztus 30. 

 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
239/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt hónapok 
szélsőséges időjárása által bekövetkezett károk enyhítése érdekében úgy 
határoz, hogy Háromhuta település infrastruktúrájának (hidak) újjáépítését 
a város költségvetéséhez igazodó 200.000,- Ft összegben támogatja 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintett település 
polgármesterét értesítse és gondoskodjon a támogatási összeg átutalásáról. 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
240/2010. (VI. 24.) 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, Csiha Győző Tagintézmény Pedagógiai 
Programjának szakértői véleményezésével a HUNNIAREG Pedagógiai 
Intézet (4028 Debrecen, Zákány u. 5.) tanácsadó céget bízza meg.  

 
A képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésének határidejét  
2010. augusztus 6. napjában határozza meg. 
A szakértői véleményezés költsége 70.000,-_Ft összegben az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésében a dologi kiadások között 
tervezésre került. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a HUNNIAREG Pedagógiai Intézet 
tanácsadó cég képviselőjét a képviselő-testület döntéséről értesítse, egyben 
felhatalmazza a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző és Általános Iskola, Kollégium, Csiha Győző Tagintézmény 
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. július 06. -   szerződés megkötésére 

                   2010. augusztus 31. - 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. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
241/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás, 
Kapitány utcai játszótérrel kapcsolatban készült előterjesztést megismerve 
kinyilvánítja azon szándékát, 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 7. §-a 
alapján a Hajdúnánás, Kapitány utcán a 4454., 4455., 4456., 4457., 4458. 
hrsz-ú, 5 db beépítetlen területű, forgalomképes, összesen 2 577 m2 
területű ingatlanokat, melyek jelenleg játszótérként funkcionálnak, 
telekegyesítéssel egy helyrajzi szám alá össze kívánja vonni, az ingatlan-
nyilvántartásban megjelölt művelési ágát közkertként kívánja 
meghatározni, valamint ki kívánja venni a forgalomképes vagyoni körből 
és át kívánja minősíteni forgalomképtelenné.   

 
Felkéri a polgármestert, hogy az átminősítéshez szükséges 
előkészületekről, ezt követően a soron következő képviselő-testületi ülésre 
rendelet-módosítás előterjesztéséről gondoskodjon. 

 
Felelős:  Dr. Éles András polgármester 
Határidő:  2010. szeptember 16. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
242/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás  
(4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. sz.) az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-
javító Program keretében megvalósuló beruházás Hajdúnánás Városi 
Önkormányzatra eső saját forrás fedezetére az EU Önerő Alapra 
pályázatot nyújtson be. 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a benyújtott pályázat 
nem nyer támogatást, a beruházáshoz szükséges saját forrást 7.796.555 Ft 
összegben az önkormányzat éves költségvetéséből biztosítani fogja az 
alábbiak szerint: 

 
 2010. év      67.445 Ft  
 2011. év 1.420.278 Ft 
 2012. év 4.488.835 Ft 
 2013. év 1.799.997 Ft 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az Észak-
hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást tájékoztassa és a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. június 28.  - az értesítésre 

 folyamatos - a költségvetésekben történő tervezésre 
 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – de. 07,30 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 
243/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Halmos Sándor 
nyugalmazott egyetemi docens kérelmét megismerve úgy határoz, hogy a 
kérelmező, az egykori Bihar és Hajdú vármegyék zsidóságának 
történetéről szóló kéziratának megjelenését 40.000,-_Ft összegben 
támogatja Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
244/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Kazinczy u. 62. 2. ajtószám alatti,  
40 m2 -es, 1 szobás, komfortnélküli lakást - 3 éves időtartamra - szociális 
jelleggel 

  
elsősorban  Gyarmati Sándorné Hajdúnánás, .Móricz Zs. u.  

4. szám alatti, 
 

másodsorban  Rácz Lajosné és Siket Lajos Hajdúnánás, Hunyadi u. 
64. szám alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló, 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. július 12. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
245/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 25/A. II/7. szám alatti, 56 m2 -
es, 2 szobás, komfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel 

  
elsősorban  Mónus István és Fekete Ibolya Hajdúnánás, Ady E. 

krt. 25. III/12. szám alatti, 
 

másodsorban  Szabó Lajosné Hajdúnánás, Ady E. krt. 23. II/9. szám 
alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló, 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő: 2010. július 12. 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző  
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

246/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Varga Károlyné a 
Hajdúnánás, Csokonai u. 2. 3. ajtószám alatti, 15 m2-es (közös előszoba),  
1 szobás, komfortnélküli, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 136/2001.  
(VI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra,  
2004. június 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 194/2005. (IX. 13.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2007. június 30-ig, illetve a 
310/2007. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,  
2010. június 30-ig történt meghosszabbítással, összesen kilenc éves határozott 
időre bérbe adott, és a 244/2006. (XI. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/B. 
II/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 követően – 3 évvel, 2013. június 30-ig meghosszabbítja.  

 
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, 
többször módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. §  
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, 
így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. július 12. 

 
kmft. 

 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

247/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dózsa Béláné a 
Hajdúnánás, Honfoglalás u. 65. 4. ajtószám alatti, 32 m2-es, 1 szobás, 
komfortnélküli, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 114/1994. (VI. 23.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal öt éves időtartamra, 1999. június 30-ig, szociális 
jelleggel kapta meg, melyet a 134/1999. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi 
Határozat öt évvel, 2004. június 30-ig, illetve a 199/2004. (IX. 09.) számú 
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2007. június 30-ig, ezt követően a 
311/2007. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,  
2010. június 30-ig történt meghosszabbítással, összesen tizenhat éves határozott 
időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Honfoglalás 
u. 65. 4. ajtószám alatti, 32 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli lakás szociális 
jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései 
alapján – a szerződés lejártát követően – 3 évvel, 2013. június 30-ig 
meghosszabbítja.  

 
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, 
többször módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. §  
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, 
így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. július 12. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

248/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pálóczi Erzsébet a 
Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/31. szám alatti, 67 m2-es, 1+2 fél szobás, 
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 267/2007. (VI. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2010. július 15-ig, 
szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három éves határozott időre bérbe 
adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/31. szám 
alatti, 67 m2-es, 1+2 fél 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. július 12. 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

249/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kanda Miklós a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/C. I/3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást a 268/2007. (VI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
éves időtartamra, 2010. július 31-ig, szociális jelleggel kapta meg. Az összesen 
három éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/C. I/3. szám alatti, 27 m2-es, 1 szobás, komfortos 
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 követően –  
3 évvel, 2013. július 31-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. július 12. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

250/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Takács János a 
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 3. ajtószám alatti, 71 m2-es, 2 szobás, összkomfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 136/1998. (VI. 17.) számú Képviselő-
testületi Határozattal három éves időtartamra, 2001. július 31-ig, szociális 
jelleggel kapta meg, melyet a 162/2001. (IX. 06.) számú Képviselő-testületi 
Határozat három évvel, 2004. július 31-ig, illetve a 200/2004. (IX. 09.) számú  
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2007. július 31-ig, ezt követően a 
313/2007. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,  
2010. július 31-ig történt meghosszabbítással, összesen tizenkét éves határozott 
időre bérbe adott, és a 184/2009. (V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Csokonai u. 16. fszt. 
1. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő 
bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított  
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján – a 
szerződés lejártát követően – 3 évvel, 2013. július 31-ig meghosszabbítja.  
 
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, 
többször módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. §  
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, 
így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

251/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dihen József Imréné 
részére a 823/2000. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a 
polgármester két éves időtartamra, 2002. január 31-ig bérleti jogot biztosított 
szociális jelleggel, melyet a 61/2002. (III. 21.) számú Képviselő-testületi 
Határozat két évvel, 2004. január 31-ig, illetve a 122/2004. (V. 27.) számú 
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2007. január 31-ig, ezt követően a 
62/2007. (II. 15.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. január 
31-ig, majd a 40/2010. (I. 21.) számú Képviselő-testület Határozat hat hónappal, 
2010. július 31-ig történt meghosszabbítással, összesen tíz év és hat hónapos 
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, 2004. július 
26-ai ingatlan-értékesítés folytán a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 7. szám 
alatti, 37 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 
követően – 3 hónappal, 2010. október 31-ig meghosszabbítja. 

 
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, 
többször módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. §  
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, 
így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. július 12. 
 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 
 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

252/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Csiszár Antal László és 
felesége részére a polgármester a 11471/2005. számú Határozatában – mivel a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési 
és Gazdálkodási Irodája a 12266/2001. számú Határozatában a Hajdúnánás, 
Tanya 242. szám alatti lakóépületüket életveszélyessé nyilvánította – két éves 
időtartamra, 2007. augusztus 31-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel, 
melyet a 314/2007. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 
2010. augusztus 31-ig történt meghosszabbítással, összesen öt éves határozott 
időre bérbe adott, és a 273/2009. (IX. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi u.  
3. 7. ajtószám alatti 35,5 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel 
történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései 
alapján – a szerződés lejártát követően – 3 évvel, 2013. augusztus 31-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. július 12. 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

253/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Gonda István a 
Hajdúnánás, Mártírok u. 1. IV/14. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, 
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 165/1998. (IX. 10.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2001. szeptember  
15-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 189/2001. (X. 11.) számú 
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2004. szeptember 15-ig, illetve a 
224/2004. (X. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,  
2007. szeptember 15-ig, ezt követően a 389/2007. (X. 25.) számú Képviselő-
testületi Határozat három évvel, 2010. szeptember 15-ig történt 
meghosszabbítással, összesen tizenkét éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Mártírok u. 1. IV/14. szám alatti, 
54 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 – 3  évvel, 2013. szeptember 15-ig meghosszabbítja.  

 
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, 
többször módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. §  
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, 
így a bérlő teljes összegű lakbért köteles fizetni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint 
gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Felelős:   Dr. Éles András polgármester 
Határidő:   2010. július 12. 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június  
24-én – csütörtökön – 12,45 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
254/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az ápolási díj iránti kérelem elutasítása ügyében érkezett 
fellebbezésről készült előterjesztést leveszi napirendjei közül, mivel azt az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság saját hatáskörében megtárgyalta és 
döntését meghozta. 
 
Felelős: - 
Határidő: - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET 
 
amely létrejött egyrészről Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. sz.; képviseli Dr. Éles András polgármester; továbbiakban 
Önkormányzat), másrészről a Hajdú Tégla Kft. (4080 Hajdúnánás, Bellegelő 32.; 
képviseli Dombrádi Gábor ügyvezető igazgató; a továbbiakban Társaság), valamint a 
Bocskai Horgász Egyesület (4080 Hajdúnánás, Rákóczi u. 5.; képviseli Fazekas 
Lajos elnök; a továbbiakban Egyesület) között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
   
1. Megállapodás tárgya 

A megállapodás tárgya  
- a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 5401/3 helyrajzi számú, 

4,2563 ha területű, kivett anyaggödör művelési ágú,  
- a Hajdú Tégla Kft. tulajdonában lévő 5401/91 helyrajzi számú, 0,6230 ha 

területű, kivett anyagbánya művelési ágú, 
- a Hajdú Tégla Kft. tulajdonában lévő 5401/79 helyrajzi számú, 1,7756 ha 

területű, kivett anyagbánya művelési ágú 
továbbiakban V. sz. tó, valamint  
- a Bocskai Horgász Egyesület tulajdonában lévő 5402 helyrajzi számú, 3,1485 

ha területű, kivett mocsár művelési ágú,  
- a Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő 5401/64 helyrajzi 

számú, 1,0988 ha területű, halastó művelési ágú 
továbbiakban IV. sz. tó  

ingatlanokon bányászati tevékenység folytatása. 
 

2. Felek közös érdeke 
Az Önkormányzat és az Egyesület a továbbiakban részletezettek szerint 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Társaság az előbb felsorolt ingatlanokon bányászati 
tevékenységet folytasson. A bányászati tevékenység folytatásával a Társaság 
biztosítani tudja a téglagyártási tevékenységéhez szükséges alapanyagot, az 
Egyesület jobb életkörnyezetet biztosíthat a halállományának, ill. az Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanok a bányászati tevékenységet követően értékesebbé 
válhatnak.  

 
3. Használati jog 

A Felek rögzítik, hogy az 5401/3 és az 5401/64 hrsz-ú ingatlanokra a Bocskai 
Horgász Egyesület az 54/2007. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozat 
alapján 10 éves időtartamú sporthorgászati célú, ingyenes használati joggal 
rendelkezik.  

 
4. Bányászati tevékenység ütemezése 

A Társaság a következő ütem szerint végezné a bányászati tevékenységet:  
V. sz. tó mélyítése:  
- Engedélyek beszerzése (2012). 
- Agyag kitermelés (2014-2015).  
IV. sz. tó mélyítése:  
- Engedélyek beszerzése (2016). 
- Agyag kitermelés (2018-2019).  
 
A Felek rögzítik, hogy az előbb részletezett ütemterv – a Társaság elkövetkező 
évekbeli gyártási volumene alapján – időben módosulhat.  
 

5. Kötelezettségek 
Társaság kötelezettségei:  
- A Társaság vállalja, hogy a bányászati tevékenységhez szükséges valamennyi 

engedélyt beszerzi, és ennek költségét a Társaság viseli.  



- A Társaság vállalja, hogy a bányászati tevékenység megkezdéséről az 
Önkormányzatot és az Egyesületet is 6 hónappal korábban írásban 
tájékoztatja.  

- A Társaság vállalja, hogy a tavakban lévő vizet saját költségén leszivattyúzza. 
- A Társaság és az Egyesület közösen vállalja, hogy kiválasztanak egy a 

halászati tevékenység végzésére jogosult alvállalkozót, aki elvégzi a tavakban 
lévő halállomány lehalászását, melynek a költségeit a Társaság viseli. A 
lehalászott halállomány áthelyezésre kerül az Egyesület használatában lévő 
tóba (IV. vagy V. sz. tóba).  

- A Társaság vállalja, hogy az Egyesület részére megtéríti a szivattyúzás ill. a 
lehalászás következtében elpusztult halak értékét. 

- A Társaság vállalja, hogy a bányászati tevékenységet tavanként külön-külön – 
a szivattyúzás kezdetétől a rekultiváció befejezéséig – 2 éven belül elvégzi.  
A Társaságnak lehetősége van, indokolt esetben (pl. vis-major) további egy 
évvel ezt meghosszabbítani.  

- A Társaság vállalja, hogy a bányászati tevékenységet és a rekultivációs 
munkálatokat a műszaki üzemi tervben előírtaknak megfelelően, ill. az 
engedélyekben rögzítettek szerint végzi úgy, hogy a terület jelenlegi 
hasznosítása folytatható legyen.  

- Ha a jelen megállapodás tárgyát képző bányászati tevékenység valamilyen 
okból kifolyólag mégsem valósulna meg (pl. valamely hatóság nem járulna 
hozzá), akkor a Társaságnak az Egyesület ill. az Önkormányzat felé 
semmilyen kártérítési felelőssége, vagy más kötelezettsége nincs.   

 
Egyesület kötelezettsége:  
- Az Egyesület a bányászati tevékenységhez történő hozzájárulását nem 

vonhatja vissza. Ha erre valamilyen okból kifolyólag mégis sor kerülne, akkor 
megtéríti a Társaságnak az ebből eredő valamennyi kárát.  

 
Önkormányzat kötelezettségei:  
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a Társaságnak az előbb részletezett 

tevékenysége után ingatlan használati díjat ill. egyéb, az ingatlan 
használatával kapcsolatos díjat nem kell fizetnie.   

- Az Önkormányzat a bányászati tevékenységhez történő hozzájárulását nem 
vonhatja vissza. Ha erre valamilyen okból kifolyólag mégis sor kerülne, akkor 
megtéríti a Társaságnak az ebből eredő valamennyi kárát.  

 
6. Egyéb 

A felek vállalják, hogy a vitás esetekben egyeztetést kezdeményeznek és azt 5 
munkanapon belül lefolytatják.  
 
A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 
Polgári Törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 
szabályait tekintik irányadónak.  
 
A jelen megállapodást a felek aláírásra jogosult képviselői, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.  
 

Hajdúnánás, 2010. június 10.  
 

EEEEEEEEEEE...EEEE.. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat  

Dr. Éles András polgármester 
 
EEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEE
 Hajdú Tégla Kft. Bocskai Horgász Egyesület 
Dombrádi Gábor ügyvezető igazgató Fazekas Lajos elnök 



 
 
 

HAJDÚNÁNÁS 
 

VÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT 
 

ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZATA 
 
 

a  
 

SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK 
TÁMOGATÁSÁRA 

 
 

 
 
 
 
 

 
Hatályos: 2010. szeptember 1-től 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.) Hatályos a 2010-2011. tanévre. 
 (Amennyiben a pénzügyi forrás későbbiekben is biztosítva lesz, a tárgyév             
tapasztalatai alapján a szabályzatot felül kell vizsgálni.) 

 
2.) Az ösztöndíjban való részesülés feltétele: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,                               
az önkormányzat által fenntartott középfokú intézményében 

- 11. évfolyam (szakiskola) I. félévére 
- 13. évfolyam (szakközépiskolára, érettségire épülő szakképzés) I. félévére  
      épülő iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben résztvevő tanulók. 
 

3.) Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap  
 

4.) Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,-Ft/hó 
 

5.) Az ösztöndíjra pályázni lehet a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhető pályázati 
űrlapon.  
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati     
űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
 A pályázat kötelező mellékletei:  

- a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás, 
- másolat a tanuló félévi osztályzatáról, valamint a bizonyítvány másolata a tanév 

végi eredményéről, az intézmény eredeti hitelesítésével  
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai     
hibásnak minősül.  

 
6.) Pályázati felhívás közzétételének ideje, helye:  

- 2010. augusztus 10., valamint 2010. december 31. 
- Hajdúnánási Újság, Hajdúnánás honlapja, Helyi Televízió  

 
7.) A pályázat benyújtási helye, határideje: 

- Polgármesteri Hivatal, 2010. szeptember 10., valamint 2011. január 31. 
 

8.) Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2010. októberi, valamint a 2011. februári          
képviselő-testületi ülésén.  

             
9.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A 
tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell 
venni.  

            Tanulmányi átlag:  szakiskolai tanulóknál legalább 3.5,  
                                           szakközépiskolai tanulóknál legalább 4.0  
 

Az elbírálás során az önkormányzat  
- a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 

kizárja, és kizárását írásban indokolja, 
- minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben 

elbírál, és döntését írásban indokolja, 
- csak az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat 

részesítheti támogatásban. 
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A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
10.) Az ösztöndíjból való kizáró tényező: 

- elégséges gyakorlati jegy, 
- osztályismétlés, 
- tanulói jogviszony megszűnése, 
- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás 

vagy eljárás 
 

11.) Az önkormányzat döntéséről 2010. november 10-ig, valamint 2011. március 10-
ig írásban értesíti a pályázókat. 

 
12.) Az ösztöndíj folyósítása: havonta utólagosan, a tárgyhót követő 5-e és 10-e között. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
13.) Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon  belül) írásban értesíteni a Hajdúnánási Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalát: 

- állandó lakóhely megváltozása,  
- szakképzési tanulmány helyének megváltozása, 
- tanulmányi státusz (munkarend) megváltozása 

 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi              
Önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíj         
időtartama alatt kezelje.  
 
 
 
 
 
Hajdúnánás, 2010. június 24. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA   
A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA  

2010. ÉV 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
SZAKKÉZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK SZÁMÁRA 

A 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓAN 
 
 

Nyomtatott nagybetűvel a pályázó tölti ki a személyazonosító igazolványában található 
adatoknak megfelelően!  
 
 
A PÁLYÁZÓ NEVE:  ………………………………………………………………………. 
 
A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: ………………………………………. 
 
Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………….. 
 
Anyja születési (leánykori) neve: …………………………………………………………… 
 
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………... 
 
Intézmény neve, címe: ……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Szakképesítés megnevezése: ……………………………………………………………….. 
 
Évfolyam: …………………………………………………………………………………… 
 
Tanév végi tanulmányi átlag: ……………………………………………………………...... 
 
 
 
 
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett mellékletekkel együttesen 
benyújtva érvényes. 
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:…….. 
 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat személyes adataimat 
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
 
Hajdúnánás, 2010. ………………. 
 
                                                                                           …………………………………. 
                                                                                                         pályázó aláírása 

 
 



HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA   
A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA  

 
PÁLYÁZATI ŰRLAP 

SZAKKÉZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK SZÁMÁRA 
A 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓAN 

 
 

Nyomtatott nagybetűvel a pályázó tölti ki a személyazonosító igazolványában található 
adatoknak megfelelően!  
 
 
A PÁLYÁZÓ NEVE:  ………………………………………………………………………. 
 
A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: ………………………………………. 
 
Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………….. 
 
Anyja születési (leánykori) neve: …………………………………………………………… 
 
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………... 
 
Intézmény neve, címe: ……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Szakképesítés megnevezése: ……………………………………………………………….. 
 
Évfolyam: …………………………………………………………………………………… 
 
Tanév végi/félévi tanulmányi átlag:  ……………………………………………………....... 
 
 
 
 
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett mellékletekkel együttesen 
benyújtva érvényes. 
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:…….. 
 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat személyes adataimat 
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
 
Hajdúnánás, 2011. ………………. 
 
                                                                                           …………………………………. 
                                                                                                         pályázó aláírása 

 
 

 


