Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i zárt
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 154/2006. (VII. 21.)
számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott Helyi Választási
Bizottság tagjainak az előző választási ciklusban végzett munkájukért
köszönetét fejezi ki.
2.) A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §
(2) bekezdésében biztosított hatáskörében a helyi választási bizottság:
tagjainak
-

Polonkai László
Hajdúnánás, Kálvin u. 2.,
Ozsváth Imre
Hajdúnánás, Tégláskert u. 23.
Oborzil Géza Alajos
Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18. III/11.,

póttagjainak
-

Péntek László
Hajdúnánás, Hadnagy u. 23.,
Nagy Jánosné
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 29. III/10.

szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: folyamatos
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i zárt
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

261/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény (a továbbiakban: Ve) 23. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében
Hajdúnánás városban kialakított szavazókörökben működő, a 77/2010. (III. 18.) számú
Képviselő-testületi Határozattal megválasztott szavazatszámláló bizottságokat az alábbiak
szerint módosítja:
1. sz.
szavazókör:
Tagok:

Póttagok:

Művelődési Központ
Szabóné Mezei Etelka
Szabó Józsefné
Harsányiné Varga Éva
Kalapos Zoltánné
Kreiter Anna
Tímári Balázsné
Vargáné Gál Viktória

Köztársaság tér 6.
Dorogi u. 12/a. IV/12.
Dorogi u. 2. II/2.
Kisfaludy u. 4.
Köztársaság tér 10. IV/12.
Hunyadi u. 6-8. „A” IV/15.
Ady E. krt. 29. II/7.
Ady E. krt. 29. I/6.

korábbi 1. sz. szszb tag
korábbi 1. sz. szszb tag
korábbi 1. sz. szszb tag
korábbi 3. sz. szszb tag
korábbi 3. sz. szszb tag
korábbi 1. sz. szszb tag
korábbi 1. sz. szszb póttag

A változás oka Kalapos Zoltánné és Kreiter Anna bizottsági tagok esetében a Helyi Választási
Iroda Vezetőjének a 14622-3/2010. számú, az egyéni választókerületek számának,
sorszámának és területének megállapításáról szóló jogerős határozattal (a továbbiakban:
határozat) kialakított választókerületek területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével
való összhang megteremtése.
2. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Művelődési Központ
Rékasiné Prónay Csilla
Ruszin Erika
Trungel Simonné
Török Aliz
Vad Erzsébet Ágnes

Köztársaság tér 6.
Bocskai u. 16. „A” lh. III/16.
Hunyadi u. 6-8. „D” II/8.
Csokonai u. 16. fsz. 3.
Köztársaság tér 9. IV/10.
Ady E. krt. 17. II/6.

korábbi 2. sz. szszb tag
korábbi 2. sz. szszb tag
korábbi 2. sz. szszb tag
korábbi 2. sz. szszb póttag
korábbi 1. sz. szszb póttag

A változás oka Török Aliz és Vad Erzsébet Ágnes bizottsági tagok esetében a határozattal
kialakított választókerületek területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való
összhang megteremtése.
3. sz.
szavazókör: Makláry Iskola
Tagok:
Mezei Zoltán
Balogh Anikó
Kéki Sándorné
Póttagok:
Szabó Albert
Timáriné
Sebestyén Márta

Iskola u. 3.
Kossuth u. 12. III/5.
Bethlen G. krt. 43. I/1.
Mártírok u. 19. III/12.
Polgári u. 30.

korábbi 4. sz. szszb tag
korábbi 4. sz. szszb tag
korábbi 4. sz. szszb tag
korábbi 18. sz. szszb póttag

Mártírok u. 15. III/10.

korábbi 4. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
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4. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Barcsa Iskola
Véber Sándor
Csiha Gyula
Bata Zoltánné
Károlyiné Ilyés Ilona
Tarné Hadadi Beáta

Polgári u. 71.
Batthyányi u. 1.
Szabadság u. 75.
Mikszáth K. u. 8.
Szabadság u. 66.
Móricz Zs. u. 10/a.

korábbi 15. sz. szszb tag
korábbi 17. sz. szszb tag
korábbi 17. sz. szszb tag
korábbi 17. sz. szszb tag
korábbi 3. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
5. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Fülemüle Óvoda
Szabóné Józsi Julianna
Maginé Barcsik Klára
Girusné Lovász Erzsébet
Jelesné Szabó Mária
Kutasi Antal

Hunyadi u. 107.
Soós G. u. 1.
Hunyadi u. 31/a.
Báthori u. 3/a.
Báthori u. 10/a.
Hunyadi u. 75.

korábbi 12. sz. szszb tag
korábbi 15. sz. szszb tag
korábbi 15. sz. szszb tag
korábbi 15. sz. szszb póttag
korábbi 15. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
6. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttag:

Fülemüle Óvoda
Löfcsikné Rékasi Ilona
Czinegéné Daróczi Juliánna
Ferencziné Répánszki Tímea
Sepsiné Vandróczki Gyöngyi

Hunyadi u. 107.
Béke u. 29.
Béke u. 13.
Honfoglalás u. 25/a.
Munkások u. 15.

korábbi 16. sz. szszb tag
korábbi 16. sz. szszb tag
korábbi 16. sz. szszb tag
korábbi 16. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
7. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Iskola
Szentjóbi-Szabó Attila
Simai Jánosné
Kiss Lászlóné
Bakai Mihály
Bakó Andrea

Baross u. 11.
Hajdú u. 29.
Sólyom u. 2.
Munkácsy u. 1.
Béke u. 53.
Sólyom u. 10.

korábbi 13. sz. szszb tag
korábbi 13. sz. szszb tag
korábbi 13. sz. szszb tag
korábbi 13. sz. szszb póttag
korábbi 13. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
8. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Iskola
Baross u. 11.
Lónyainé Oláh Magdolna Munkácsy u. 43.
Patai Istvánné
Achim A. u. 45.
Molnár Miklósné
Reményi u. 32.
Pósa Edina
Rákóczi u. 49/a.
Loessl Gábor
Munkácsy u. 1.

korábbi 14. sz. szszb tag
korábbi 14. sz. szszb tag
korábbi 14. sz. szszb tag
korábbi 14. sz. szszb póttag
korábbi 14. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
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9. sz.
szavazókör
Tag:
Póttag:

Iskola
Fekete Lászlóné
Nábrádi Éva

Baross u. 11.
Rákóczi u. 2.
Kunffy Zs. u. 7.

korábbi 12. sz. szszb tag
korábbi 12. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
10. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Gimnázium
Török Antalné
Reszegi Imréné
Magi Józsefné
Szőllősiné Takács Tímea
Dézsi Anita Tímea

Bocskai u. 29.
Vasvári u. 20/a.
Irányi u. 17.
Bocskai u. 45.
Berzsenyi u. 10.
Irányi u. 15.

korábbi 11. sz. szszb tag
korábbi 11. sz. szszb tag
korábbi 11. sz. szszb tag
korábbi 11. sz. szszb tag
korábbi 11. sz. szszb tag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
11. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Gimnázium
Mirkó Lászlóné
Bodnárné Csiszár Margit
Csőri Lászlóné
Karczáné Nagy Erzsébet
Kónyáné Balogh Krisztina

Bocskai u. 29.
Mátyás k. u. 26.
Széchenyi krt. 5-9. II/8.
Mátyás k. u. 3.
Kölcsey u. 18.
Irányi u. 35/a.

korábbi 9. sz. szszb tag
korábbi 2. sz. szszb tag
korábbi 9. sz. szszb tag
korábbi 2. sz. szszb póttag
korábbi12. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
12. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Bocskai Iskola
Simon István
Deákné Reszegi Ilona
Both Györgyné
Nyakó Imréné
Fűz Andrásné

Magyar u. 104.
Attila u. 91.
Attila u. 94.
Szérűskert u. 4.
Tégláskert u. 8.
Hadnagy u. 44.

korábbi 10. sz. szszb tag
korábbi 10. sz. szszb tag
korábbi 10. sz. szszb tag
korábbi 10. sz. szszb tag
korábbi 10. sz. szszb tag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
13. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Bocskai Iskola
Nagy Gyuláné
Burján Enikő
Rékasiné Zágonyi Margit
Kovács Lajosné
Kállainé Laufer Erzsébet

Magyar u. 104.
Móricz Pál u. 33.
Tizedes u. 3.
Dorogi u. 47/a.
Barcsa J. u. 8.
Hadnagy u. 16.

korábbi 8. sz. szszb tag
korábbi 9. sz. szszb tag
korábbi 9. sz. szszb tag
korábbi 8. sz. szszb tag
korábbi 8. sz. szszb tag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
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14. sz.
szavazókör
Tagok:
Póttagok:

Óvoda
Vámos Ferencné
Kovács Antalné
Tímári Lászlóné
Bata Miklósné

Perczel u. 12.
Kabay J. u. 52.
Kabay J. u. 50.
Vörösmarty u. 14/a.
Vörösmarty u. 26/a.

korábbi 5. sz. szszb tag
korábbi 5. sz. szszb tag
korábbi 5. sz. szszb tag
korábbi 5. sz. szszb tag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
15. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Óvoda
Bodnárné Varga Márta
Sebestyén Sándorné
Tóth Rudolfné
Ádám Mihályné
Varga Ildikó

Perczel u. 12.
Magyar u. 56.
Dobó I. u. 8.
Magyar u. 69. 2. a.
Magyar u. 75.
Magyar u. 82.

korábbi 6. sz. szszb tag
korábbi 6. sz. szszb tag
korábbi 6. sz. szszb tag
korábbi 6. sz. szszb tag
korábbi 6. sz. szszb tag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
16. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttag:

HÉPSZOLG Kft.
Kéki Éva
Kondoráné Reszegi Anikó
Pénzes Lászlóné
Reszegi Zsolt Attiláné

Kossuth u. 22.
Toldi u. 25.
Tiszavasvári u. 19/h.
Lehel u. 16/a.
Lehel u. 8.

korábbi 19. sz. szszb tag
korábbi 19. sz. szszb tag
korábbi 19. sz. szszb póttag
korábbi 19. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
17. sz.
szavazókör
Tagok:

HÉPSZOLG Kft.
Fodorné Horváth Katalin
Vargáné Sárosi Ildikó

Kossuth u. 22.
Tar K. u. 16.
korábbi 19. sz. szszb tag
Tiszavasvári u. 48/a. korábbi 17. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
18. sz.
szavazókör
Tagok:

Póttagok:

Hétszínvirág Óvoda
Tarné Magoss Anikó
Pásztor Józsefné
Tímári Lajos
Baráthné Megellai Erzsébet
Magyarné Zsíros Andrea

Rózsa F. u. 1.
Brassay K. u. 15.
korábbi 20. sz. szszb tag
Erdősor u. 6.
korábbi 20. sz. szszb tag
Tiszavasvári u. 29/a. korábbi 20. sz. szszb tag
Fő u. 15/c.
korábbi 20. sz. szszb póttag
Pázsit u. 7.
korábbi 20. sz. szszb póttag

A változás oka valamennyi bizottsági tag esetében a határozattal kialakított választókerületek
területi változásaival és a Ve. 22. § (1) bekezdésével való összhang megteremtése.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: folyamatos
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997.
évi C. törvény (a továbbiakban: Ve) 23. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében
Hajdúnánás városban kialakított szavazókörökben a Ve. 23. § (2) bekezdésének való
megfelelés érdekében, illetőleg a kiesett tagok helyére az alábbi szavazatszámláló
bizottsági tagokat és póttagokat megválasztja:
6. sz.
szavazókör
Póttag:

Fülemüle Óvoda
Pálóczi Gáborné

Hunyadi u. 107.
Csiha Gy. u. 11.

Póttag:

Iskola
Reszegi Sándorné
Baráthné Kányási Kornélia
Kovács Zsoltné

Baross u. 11.
Honfoglalás u. 29/a.
Munkácsy u. 9
Arany J. u. 14.

14. sz.
szavazókör
Tag:

Óvoda
Vargáné Papp Juliánna

Perczel u. 12.
Dobó I. u. 32/a.

16. sz.
szavazókör
Póttag:

HÉPSZOLG Kft.
Révész Katalin

Kossuth u. 22.
Bajza u. 12/a.

HÉPSZOLG Kft.
Bata Jánosné
Budavári Erzsébet Csilla
Kéki Zsoltné

Kossuth u. 22.
Pázsit u. 14.
Brassay K. u. 14.
Bessenyei u. 7.

9. sz.
szavazókör
Tagok:

17. sz.
szavazókör
Tag:
Póttagok:

Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: folyamatos
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i zárt
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

262/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. márciusában
megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak - mivel a
77/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott
szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok közül nem mindenki tudja ellátni
feladatát a 2010. október 3-án megtartandó választások során, illetve új
szavazókörök is kialakításra kerültek, illetve a Ve. 22. § (1) bekezdése alapján a
választási bizottságnak csak a választókerületben - a helyi választási bizottságnak
csak a településen - lakcímmel rendelkező választópolgár lehet tagja, valamint
egyes bizottsági tagok a települési kisebbségi önkormányzati képviselők
választását lebonyolító szavazatszámláló bizottságba kerülhetnek megválasztásra
- végzett munkájukért köszönetét fejezi ki.
1. sz. szavazatszámláló bizottság
Oláh Edit Hajdúnánás, Ady E. krt. 39. IV/14.
Megbízás visszavonása.
3. sz. szavazatszámláló bizottság
Gonda Renáta Hajdúnánás, Mártírok u. 1. IV/14.
Kisebbségi szavazókörben betöltendő póttagság miatt.
4. sz. szavazatszámláló bizottság
Bacskai József Hajdúnánás, Mártírok u. 19. IV/14.
Megbízás visszavonása.
5. sz. szavazatszámláló bizottság
Csorvási Magdolna Hajdúnánás, Kabay J. 51.
A tag lemondása miatt.
6. sz. szavazatszámláló bizottság
Seres Lajosné Hajdúnánás, Magyar u. 70.
Kisebbségi szavazókörben betöltendő tagság miatt.
7. sz. szavazatszámláló bizottság
Szücs Lászlóné Hajdúnánás, Kürt u. 2/b.
Megbízás visszavonása.
Ádámné Balogh Judit Hajdúnánás, József A. u. 10/a.
A tag lemondása miatt.
Molnár Andrásné Hajdúnánás, Dorogi u. 38.
Megbízás visszavonása.
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Gulyás Antalné Hajdúnánás, Kürt u. 3.
Megbízás visszavonása.
Nagy Piroska Hajdúnánás, Kiss E. u. 50.
Megbízás visszavonása.
8. sz. szavazatszámláló bizottság
Veréb Anikó Hajdúnánás, Barcsa J. u. 17.
Megbízás visszavonása.
9. sz. szavazatszámláló bizottság
Józsi-Tóth Lászlóné Hajdúnánás, Petőfi u. 18.
Megbízás visszavonása.
12. sz. szavazatszámláló bizottság
Husvéth József Hajdúnánás, Vasvári u. 22.
A tag lemondása miatt.
16. sz. szavazatszámláló bizottság
Dr. Petromán Miklósné Hajdúnánás, Batthyány u. 10.
A tag lemondása miatt.
17. sz. szavazatszámláló bizottság
Ötvös Lászlóné Hajdúnánás, Árpád u. 58.
Kisebbségi szavazókörben betöltendő póttagság miatt.
18. sz. szavazatszámláló bizottság
Kovács Imréné Hajdúnánás, Szabadság u. 52.
Kisebbségi szavazókörben betöltendő tagság miatt.
Tar Imréné Hajdúnánás, Polgári u. 22.
Kisebbségi szavazókörben betöltendő tagság miatt.
Szeleczkiné Gyulai Mária Hajdúnánás, Szabadság u. 39.
Megbízás visszavonása.
Darócziné Bordás Andrea Hajdúnánás, Polgári u. 95.
Megbízás visszavonása.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: folyamatos
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i zárt
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

263/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében Hajdúnánás városban kialakított - a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központban (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
működő - kisebbségi önkormányzati szavazókörben működő
szavazatszámláló bizottságba
tagként
Kovács Imréné
Seres Lajosné
Tar Imréné
Ötvös Lászlóné
Gonda Renáta

Hajdúnánás, Szabadság u. 52.
Hajdúnánás, Magyar u. 70.
Hajdúnánás, Polgári u. 22.
Hajdúnánás, Árpád u. 58.
Hajdúnánás, Mártírok u. 1. IV/14.

szám alatti lakosokat megválasztja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos további intézkedések
megtételéről gondoskodjon.

Felelős:
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: folyamatos

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

264/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
I.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
városban kialakított egyéni választókerületek és szavazókörök
címjegyzékének elfogadásáról szóló 120/2008. (IV. 24.) számú
Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi.

II.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási
Iroda Vezetőjének a 14622-3/2010. számú, az egyéni választókerületek
számának, sorszámának és területének megállapításáról szóló jogerős
határozatát (1. számú melléklet), illetve a szavazókörök számát, sorszámát
és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét (2. számú
melléklet) megismerte és tudomásul veszi.

Felelős:
Határidő:

-

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

265/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „A hajdúnánási
Város Bölcsőde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése a
hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítása érdekében” című projekt
(projekt azonosító: ÉAOP-4.1.3./B-2f-2010-0009) keretében végrehajtandó
„a városi bölcsőde kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és az ahhoz tartozó
dokumentációt - az ülésen elhangzott módosításokkal együtt - elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a
közzétételéről gondoskodjon.

hirdetmény

megjelentetéséről

illetve

Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: 2010. augusztus 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

266/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános
Szerződési Feltételeit megismerte, azt elfogadja és kötelezettséget vállal arra,
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú
nyilatkozat megtételére és felkéri, hogy annak határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

267/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve kiírja 2011. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium által javasolt pályázati kiírás szerint.
A képviselő-testület 75 főt 250.000,- Ft/hó erejéig támogat, mely összeget az
önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő kiírásáról,
valamint a beérkezett pályázatok képviselő-testületi döntésre való
előkészítéséről és előterjesztéséről gondoskodjon.

Felelős:
Határidők:

polgármester
2010. október 1. - pályázat kiírása
2010. november 23. - pályázatok elbírálása

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

268/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2010.
(VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott, a Szociális
Gondozási Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám) vezetői
állásának betöltésére vonatkozó pályázati kiírásban a pályázat benyújtási
határidejét 2010. augusztus 31-ről 2010. szeptember 30-ra módosítja.
Felkéri a polgármestert a pályázati kiírás fenti módosítás figyelembe
vételével történő közzétételére.

Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. augusztus 19.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

269/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4085
Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. szám alatti épület elektromos
hálózatának felújítására vonatkozó előterjesztést megismerve úgy határoz,
hogy a felújításhoz szükséges 717.563.- Ft keretösszeget az önkormányzat
2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásából adódó szükséges
intézkedések megtételéről intézkedjen.

Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: azonnal

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

270/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, Kollégium
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) számára az önkormányzat
2010. évi költségvetésének tartaléka terhére 458 eFt-ot biztosít a Csiha
Győző Tagintézményben keletkezett csőtörés elhárítására, azzal, hogy az
Allianz Hungária Biztosító Zrt. kártérítése az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének tartalékába kerüljön.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról a Kőrösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola,
Kollégium igazgatóját tájékoztassa, valamint gondoskodjon a támogatás
átutalásáról.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

271/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.
6. szám) számára 410 eFt támogatást biztosít az önkormányzat 2010. évi
költségvetésének tartaléka terhére a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám
alatti konyha és étterem álmennyezete felfüggesztésének megerősítésére.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról a Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa és gondoskodjon a támogatás
átutalásáról.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 2010.
szeptemberi ülésre készítsen előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a
kivitelezés során állapítható-e meg olyan hiányosság, amely a jelenlegi
állapotra visszavezethető az intézmény álmennyezetének leszakadására
vonatkozóan.

Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. augusztus 31. - a tájékoztatásra és a támogatás utalására
2010. szeptember 16. - előterjesztés készítésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

272/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatalnak a hajdúnánási 2367/3. helyrajzi számú 9654 m2 területű
– ingatlan nyilvántartási adatok alapján – „beépítetlen terület” művelési ágú
11 C2 jelű erdőrészleti földrészleten a fakivágással és az 5397/8. helyrajzi
számú 7 ha 0820 m2 területű, „erdő” művelési ágú területből 3,6 ha
nagyságú 11/I. jelű erdészeti földrészleten tisztítással kapcsolatos
tájékoztatóját megismerte, az abban foglalt tevékenység 2010. augusztus
26-ai kezdése ellen kifogást nem emel.
Felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos további feladatok
elvégzésére.

Felelős:
Határidő:

Dr. Éles András polgármester
2010. augusztus 23. - az értesítésre
2010. augusztus 25. - a szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

273/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
villamosmű biztonsági övezetén belül lévő fás szárú növények
karbantartásával kapcsolatos tájékoztatót, mellyel egyidejűleg támogatja,
hogy a Hajdúnánási Újságban, és a Helyi Televízió képújságjában a fás
szárú növények telepítésével, ápolásával, karbantartásával, kivágásával és
az esetleges újratelepítéssel kapcsolatban az ingatlan használókat az
önkormányzat tájékoztassa.
Felkéri a polgármestert a határozattal kapcsolatos további feladatok
elvégzésére.

Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: 2010. szeptember 11. - tájékoztató közzétételére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

274/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Horizon Nyírség
Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12. VI. em.) – mint bányavállalkozó –
megbízásából eljáró GeoFlame Kft. (3100 Salgótarján, Losonci út 7. szám)
kérelmét 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 10. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján hozzájárul a bányaszolgalmi jog
bejegyezéséhez az önkormányzati tulajdonban lévő és forgalomképtelen
városi vagyonok közé besorolt, összesen 6 ha 7866 m2 területű, 0559,
0541/34, 0539/2, 0538, 0537, 0506 hrsz-ú ingatlanokból 1.072 m2 területre,
300.- Ft/m2 árral számolva, összességében 321.600.- Ft értékben elfogadott
kártalanítási összeg ellenében, azzal, hogy a bányaszolgalmi jog
bejegyeztetését és annak költségeit a kérelmező GeoFlame Kft. vállalja a
területileg illetékes Hajdúböszörményi Körzeti Földhivatalnál.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a GeoFlame
Kft-t (3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. szám) értesítse, továbbá
felhatalmazza a bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséhez szükséges
megállapodás és a kártalanítás összegéről rendelkező jegyzőkönyv
aláírására.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

275/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/2. pontja és a
közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX tv. 135. § (1)-(2) és a 252. § (1)
bekezdés c) pontja alapján közbeszerzési eljárás indítását határozza el a
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív
intézményekben” című TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072. jelű pályázati
támogatásból finanszírozandó kiegészítő képzési és szakértési szolgáltatást
végző vállalkozás kiválasztására, kiegészítve a 41/2010. (I. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozattal meghozott eljárást lezáró döntését.
Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról
gondoskodjon.

Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő: azonnal

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

276/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata IV/3. pontja alapján a
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív
intézményekben” című TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072. jelű pályázati
támogatásból finanszírozandó kiegészítő képzési és szakértési szolgáltatást
végző vállalkozás kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárásban a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése
szerinti bírálóbizottságot az alábbi önkormányzati képviselők részvételével
hozza létre:
- Szabóné Marth Éva 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 32/a.
- Kállai Sándor 4080 Hajdúnánás, Korponai u. 51.
- László Sándor 4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 32/a.
Felkéri a polgármestert, hogy a bírálóbizottság működésének
megkezdéséhez a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Dr. Éles András polgármester
Határidő: azonnal

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 7,40 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

277/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kompetencia
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben” című
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0072.
jelű
pályázati
támogatásból
finanszírozandó kiegészítő képzési és szakértési szolgáltatást végző
vállalkozás kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás lebonyolítási
feladatainak ellátására a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata IX/1. pontja 9. francia bekezdése alapján - térítés nélkül a CSEMBI Bt-t (4273 Hajdúbagos, Tag tanya 23. szám) bízza meg.
A képviselő-testület a Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő
hirdetmények díjára külön fedezetet nem biztosít, mivel azok a
pályázatban tervezettek és rendelkezésre állnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatosan a szükséges
intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős:
Dr. Éles András polgármester
Határidő:

2010. augusztus 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 8,45 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i zárt
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

278/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 9. fszt. 3. szám alatti, 51 m2-es,
2 szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban

Nagy Anita Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. „C” fsz. 1.
szám alatti,

másodsorban

Balogh Ottóné Hajdúnánás, Dorogi u. 4. III/4. szám
alatti

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

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus
18-án – szerdán – de. 8,45 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i zárt
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

279/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás, Irányi u. 1. III/25. szám alatti, 67 m2-es, 1+2
fél szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban

Hernyák Istvánné Hajdúnánás, Bocskai u. 9-11. I/7.
szám alatti,

másodsorban

Bencze Istvánné
szám alatti

Hajdúnánás, Dorogi u. 6.

IV/19.

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. szeptember 12.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

