
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 

23/2010. (X. 22.) Önkormányzati Rendelet 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 7/2010. (III. 25.), a 
14/2010. (VI. 28.) és a 19/2010. (VII. 23.) Önkormányzati Rendeletekkel 
módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 
23/2010. (X. 22.) 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. október 22. 

 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 

24/2010. (X. 22.) Önkormányzati Rendelet 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi képviselők, 
bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok tiszteletdíjának, valamint a 
helyi képviselők természetbeni juttatásának megállapításáról szóló, 
többször módosított 50/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 24/2010. (X. 22.) 
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. október 22. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
324/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi képviselők, 
bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi 
képviselők természetbeni juttatásának megállapításáról szóló, többször 
módosított 50/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet mellékletében 
meghatározott tiszteletdíjaknak a 24/2010. (X. 22.) Önkormányzati 
Rendelettel történő módosításából adódó különbséget az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 
 

Felelős: - 
Határidő: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 21-én  
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
 

325/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a  
2001. január 31-én Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a HAZIO-7 Gyógyászati 
és Kereskedelmi Bt. (4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. A 1/5. szám) között 
létrejött 14.207/2000. számú vállalkozási szerződés - az ellátásért felelős dr. Berzi 
Csaba háziorvos halála miatt - 2010. november 7-én megszűnik.  
A képviselő-testület megerősítve a 231/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi 
Határozatát hozzájárul a VII. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának 
az örökös által történő értékesítéséhez. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tudomásul véve, hogy az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (6) bekezdése alapján 
a privatizált háziorvosi körzetet örökösei hat hónapon belül értékesíthetik -, 
kinyilatkozza, hogy - figyelemmel a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és 
visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan 
vagyon és működtetési jog megszerzésének hitelfelvételéről szóló 18/2000. (II. 25) 
Kormányrendeletre - a területi ellátási kötelezettséggel működő VII. számú felnőtt 
háziorvosi körzet működtetésére Füzérné Dr. Márczis Andrea háziorvos szakorvos 
jelölt személyes közreműködése mellett az FM VITAL Egészségügyi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg. 05-09-017302, székhely: 3580 Tiszaújváros, 
Bólyai köz 4. fsz. 2.) köt vállalkozási szerződést a képviselő-testület által korábban 
elfogadott egységes vállalkozási szerződés forma alapján. 

  
A képviselő-testület a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet 
épületében, valamint Hajdúnánás-Tedej, Mező I. u. 7. sz. alatti rendelőben továbbra 
is biztosítja a felnőtt háziorvosi körzet számára a betegek ellátásához szükséges 
helyiségeket. Az egészségügyi intézmény megállapodás alapján terület-, és 
rendelési idő arányosan a rezsi költségek térítése mellett rendelkezésre bocsátja a 
szükséges helyiségeket. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási 
Intézet vezetőjének értesítéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 31. - a szerződéskötésre és az értesítésre 

 
 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 21-én  
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 

326/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Ruhaipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 4. sz.) 
tulajdonát képező 2814. hrsz-ú Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám alatti  
7261 m2 területű, kivett ipartelep művelési ágú ingatlan 222 millió Ft + ÁFA 
vételáron történő megvásárlását határozza el, azzal a feltétellel, hogy a Kft. a 
vételárat teljes egészében a MODE 3H Textilipari Kft. (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 4. sz.) konszolidációjára fordítja. 

 
A Hajdúnánási Ruhaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek az adásvételi 
szerződésben kötelezettséget kell vállalnia a MODE 3H Textilipari Kft. helyi 
adó tartozásának a szerződés megkötésétől számított 8 napon belüli 
megfizetésére. 

 
A képviselő-testület a vételár kifizetéséhez 200 millió Ft hosszúlejáratú 
fejlesztési hitel felvételét határozza el. 

 
A hitel folyósításáig a vételár ezen részét az önkormányzat folyószámlahitel 
keretéből finanszírozza. 

 
A képviselő-testület a hitelen felüli 22 millió Ft vételárrészt az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról a Hajdúnánási 
Ruhaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa és 
gondoskodjon az adásvételi szerződés megkötéséről. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. november 05. 

 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 

 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
327/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 324/2010.  
(X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozatban foglaltak szerint 
tulajdonába kerülő 2814. hrsz-ú Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám 
alatti ingatlant a 2808/3. hrsz-ú városi piac bővítésére kívánja 
hasznosítani, ezért azt bérbe kívánja adni a városi piacot üzemeltető 
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-nek. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület határozatáról a 
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját 
tájékoztassa, valamint terjessze a képviselő-testület elé a bérleti 
szerződés tervezetét. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 31. a tájékoztatásra 

 2010. november 18. az előterjesztés elkészítésére 
 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy az 1.) pontban körülírt ingatlan komplex hasznosítására 
vonatkozóan a képviselő-testület decemberi ülésére készüljön 
előterjesztés. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés elkészítéséről és annak a 
képviselő-testület elé történő beterjesztéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. december 16. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 21-én  
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

328/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 324/2010. (X. 21.) számú 
Képviselő-testületi Határozatban meghatározott 200 millió Ft összegű hitelt a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján közbeszerzési 
eljárással, első sorban a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramja szerinti, másodsorban egyéb hosszúlejáratú 
EUR alapú fejlesztési hitel felvételével kívánja biztosítani az alábbiak szerinti 
feltételekkel: 

• a hitel futamideje: 15 év; 
• türelmi idő: 2 év; 
• a hitel fedezete: a megvásárlandó ingatlan; 
• kamaton kívül más díj nem számítható fel; 
• bírálati szempont: a kamat mértéke. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésére és 
ezen kötelezettséget a hitel futamideje alatti éves költségvetésekbe betervezi. 

 
A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy jelen kötelezettségvállalás nem esik a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ának tiltó 
rendelkezései alá. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint 
felhatalmazza a győztes ajánlattevővel a hitelszerződés megkötésére. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. november 30. 

 

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.) pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárás lebonyolításával a CAPTATIO Tanácsadó és 
Oktató Bt-t (4027 Debrecen, Csigekert u. 75.) bízza meg.  
A lebonyolítással kapcsolatos kiadásokra, valamint a Közbeszerzési Értesítőben 
való közzététel költségeire 480.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít az önkormányzat 
2010. évi költségvetésének tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a CAPTATIO Tanácsadó és Oktató Bt-t a képviselő-
testület döntéséről tájékoztassa, valamint felhatalmazza a szerződés megkötésére. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. november 05. 

kmft. 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                                      jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 21-én  
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

329/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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) bekezdés b) pontja alapján az Egészségügyi és Szociális-, a 
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport-, valamint a Városfejlesztési Bizottság 
elnökének és tagjainak az alábbiakban megnevezett személyeket megválasztja: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság: 

elnöknek:  Kovács Zsolt Hajdúnánás, Kossuth u. 16. fszt. 2. szám 
tagoknak: Szabóné Marth Éva Hajdúnánás, Jókai u. 32/a. szám 
 Ötvös János Attila Hajdúnánás, Munkácsy M. u. 5. szám 
 Tóth Imre Hajdúnánás, Báthori u. 48/a. szám 
nem képviselő tagoknak:  
 Gacsályi Gábor Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám 
 Jenei István Hajdúnánás, Arany János u. 12. szám 
 Arnócz Imre Hajdúnánás, Mátyás király u. 35. szám 
 
Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport  Bizottság: 
elnöknek:  Szabóné Marth Éva Hajdúnánás, Jókai u. 32/a. szám 
tagoknak:  Buczkó József Hajdúnánás, Magyar u. 90. szám 
 Kovács Zsolt Hajdúnánás, Kossuth u. 16. fszt. 2. szám 
nem képviselő tagoknak:  
 Ráskai-Mikó Éva Hajdúnánás, Köztársaság tér 9. III/8. szám 
 Dr. Kiss József Hajdúnánás, Bocskai u. 36. szám 
 
Városfejlesztési Bizottság: 
elnöknek:  Buczkó József Hajdúnánás, Magyar u. 90. szám 
tagoknak:  Oláh Miklós Hajdúnánás, Marx K. u. 13. szám 
 Dombi György  Hajdúnánás, Hadnagy u. 60. szám 
 Levente 
nem képviselő tagoknak:  
 Dózsa Miklós Hajdúnánás, Korponai u. 31. szám 
 Tóth Péter Hajdúnánás, Reményi u. 7/a. szám  
alatti lakosok   

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2010. október 22. 

kmft. 
Szűcsné dr. Sebestyén Irén 

                                                                                                                       jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
330/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 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. § (6) bekezdés 
alapján felkéri a képviselő-testület minden bizottságának megválasztott 
elnökeit, hogy az általuk vezetett bizottságok ügyrendjeinek írásba 
foglalásáról gondoskodjanak és azokat a képviselő-testület  
2010. december 16-án tartandó ülésén mutassák be. 
 
Felelős: valamennyi bizottság elnöke 
Határidő:  2010. december 16. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 21-én  
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
 

331/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) 21. §-a, 
valamint a 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 19. §-a alapján 
úgy határoz, hogy  

 
Dombi György  

Hajdúnánás, Hadnagy u. 60. szám  
 

alatti lakos, önkormányzati képviselőt választja meg 2010. október 25-től 
városrendészeti tanácsnoknak.  

  
A képviselő-testület a tanácsnok feladatát az alábbiakban határozza meg: 

 
A tanácsnok feladatai: 

 
− Felügyeli a mezei őrszolgálat működését a vonatkozó jogszabályok, 

képviselő-testületi határozatok alapján. 
− Koordinálja a mezei őrszolgálat vezetője és a felügyeleti jogkört gyakorló 

hatóságok, valamint a mezei őrszolgálat területén működő társszervek 
kapcsolattartását. 

− Figyelemmel kíséri a mezei őrszolgálatot érintő önkormányzati pályázati 
lehetőségeket. 

− Véleményezi a mezei őrszolgálattal kapcsolatos előterjesztéseket, a mezőőri 
járulékról szóló rendelet esetleges módosításait. 

− Kezdeményezi önkormányzati rendelet módosítását a megállapított mezőőri 
járulék összegének - elemi károk esetén történő - esetleges csökkentésére 
vonatkozóan. 

− Koordinálja a rendőrséggel, polgárőrséggel való kapcsolattartást. 
− Közreműködik a közterület-felügyelettel együttműködve a közterületek 

rendjének fenntartásában. 
− Figyelemmel kíséri a külterületi dűlőutak helyzetét és állapotát, valamint a 

zárt kertekben található elhanyagolt, művelés alatt nem álló ingatlanokat. 
 
 
 
 



2 
 

A tanácsnok köteles: 
 

a) a tevékenységéről évente egyszer - november hónapban - beszámolni a 
képviselő-testületnek, 

b) a feladatkörébe tartozó ügyben a képviselő-testületi ülésen hozzá intézett 
kérdésre érdemi választ adni, 

c) feladatai ellátása során együttműködni a bizottságokkal, a polgármesterrel, az 
alpolgármesterrel és a Polgármesteri Hivatallal.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tanácsnok megbízólevelének 
kiadásáról, valamint a városrendészeti tanácsnok megválasztása és feladatainak 
meghatározása kapcsán a Szervezeti és Működési Szabályzat következő 
módosításakor a változások átvezetéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2010. október 25. 

 2010. december 16. - a változások átvezetésére  
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
332/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: 
Pttv.) 2. §, 13. § és 13/A. §-aira, Dr. Éles András leköszönő polgármester 
foglalkoztatási jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódóan az alábbi 
járandóságok számfejtéséről és kifizetéséről dönt: 

 
- a Pttv. 2. § (5) bekezdése szerint három havi végkielégítés összege: 

1.507.500,- Ft; 
- a Pttv. 13. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi törvény (továbbiakban: Ktv.) 49/E. § szerinti 35 éves 
jubileumi jutalom összege: 2.010.000,- Ft; 

- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. törvény 136. §  
(1) bekezdése szerint 42 munkanapra járó szabadságmegváltás összege 
a Magyar Államkincstár számfejtése alapján. 

 
A képviselő-testület az előzőekben felsorolt járandóságokat és azok  
27%-os járulékkal növelt összegét, hozzávetőlegesen 5.685.000,- Ft-ot az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozattal kapcsolatos feladatok elvégzéséről 
gondoskodjon. 

  
Felelős: Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző 
Határidő: 2010. október 25.  

 

 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
333/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó - 
megállapítja, hogy „A hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és 

szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyeinek javítása érdekében” című ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009. 
azonosítószámú pályázat megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásban az alábbi ajánlattevők tettek érvényes ajánlatot, illetve  
- figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági feltételekre 
- alkalmasak a szerződés teljesítésére: 
 

• STABIL Mérnöki Iroda Kft. (4030 Debrecen, Igric u. 12.); 
• Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

(4400 Nyíregyháza; Deák Ferenc u. 53.);  
• Hajdúdorogi 2002 Építőipari Kft. (4087 Hajdúdorog, Keleti u. 30.).  

 
Felkéri a polgármestert az érintetteknek a határozatról történő 
értesítésének megtételére. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 22.  

 
 
 
 

kmft. 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 

334/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó - 
megállapítja, hogy „A hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és 

szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyeinek javítása érdekében” című ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009. 
azonosítószámú pályázat megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 88. §-ának (1) bekezdés e-f) pontjai alapján az alábbi 
ajánlattevők ajánlata érvénytelen: 
 

• „KARAKTER 95” Építő és Szakipari Kft. (4400 Nyíregyháza, 
Tulipán köz 4.); 

• ÉPSERVTERV Tervező és Kivitelező Kft. (1075 Budapest, 
Wesselényi u. 40.), 

 
a Kbt. 88. §-ának (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi ajánlattevők 
ajánlata érvénytelen: 

• PRO-FA ST Kft. (4030 Debrecen, Lahner u. 24/A.); 
• KOSZ-ÉPTEK Kft. (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 98.); 
• NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69. hrsz.). 

 
Felkéri a polgármestert az érintetteknek a határozatról történő 
értesítésének megtételére. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 22.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 

 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
335/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó - 
megállapítja, hogy „A hajdúnánási Városi Bölcsőde kapacitásfejlesztése és 

szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű gyermekek 

esélyeinek javítása érdekében” című ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009. 
azonosítószámú pályázat megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési 
eljárásban az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 
ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - 
megfelelő ajánlatot, ezért a közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 92. § c) pontja alapján eredménytelenné 
nyilvánítja. 

 
Felkéri a polgármestert az érintetteknek a határozatról történő 
értesítésének megtételére. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 22.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
336/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a Makláry Lajos Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai 
Szakszolgálat költségvetési helyzetére vonatkozó kérelmét és tudomásul 
veszi, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló, a 7/2010. (III. 25.), a 14/2010. (VI. 28.) és a 19/2010. (VII. 23.) 
Önkormányzati Rendeletekkel módosított 2/2010. (II. 15.) Önkormányzati 
Rendelet módosításával a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 
költségvetésén belül a dologi kiadási előirányzat 3.300 eFt-os 
csökkentésével a személyi és a járulékjellegű kiadások előirányzata  
2.300 eFt-os és 1.000 eFt-os emelésével az intézmény költségvetésével 
kapcsolatos probléma rendeződik. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról az intézmény 
igazgatóját tájékoztassa. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 31. 
 

 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
337/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ozsváth Imre, a 
Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
12-14.) kuratóriumának elnöke kérelmét megismerve, 3.851.250,- Ft-tal 
támogatja a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány  
- 1013340 azonosítószámú, Társadalmi szervezetek támogatása célterületre 
2009. 11. 16. napján benyújtott, 2063865228 számon nyilvántartott 
pályázatával kapcsolatos - műszaki fejlesztését. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás 
összegét, 3.851.250,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület elhatározza, hogy a fentiekben megjelölt összeget a 
Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány 2011. évi önkormányzati 
támogatásánál figyelembe veszi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2010. október 29. 
 2011. január 31. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 16,40 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
z á r t  üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
338/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/A. fszt. 1. szám alatti  
39 m2 -es, 1 szobás, komfortos lakást, a rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapot kialakításának feltételével, lakbérbeszámítás nélkül 
- 3 éves időtartamra - szociális jelleggel  

 

 elsősorban  Juhász Attiláné Hajdúnánás, Munkások u. 83. szám  
alatti, 

 
 másodsorban Bodnár János Andrásné Hajdúnánás, Arany János u. 

25. 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:  Szólláth Tibor Zoltán polgármester 
Határidő:  2010. október 31. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                  jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 
21-én – csütörtökön – du. 16,40 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  
z á r t  üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
 
339/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Köztársaság tér 2/a. 2. ajtószám alatti  
43 m2 -es, 1 szobás, félkomfortos lakást, a rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapot kialakításának feltételével, 350.000,- Ft lakbérbeszámítás 
ellenében - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel  

 

Juhász Róbert és Kovács Márta  
Hajdúnánás, Dorogi u. 7. I/8. 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:  Szólláth Tibor Zoltán polgármester 
Határidő:  2010. október 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

Szűcsné dr. Sebestyén Irén 
                                                                                                 jegyző 
 


