Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

413/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 36. § (1) bekezdésére - Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
(Hajdúnánás, Kürt utca 5. szám) írásbeli kérelmére a fennálló
köztisztviselői jogviszonyát 2011. január 31. napjával, a köztisztviselők
jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény 15. § (2) a) pontja alapján, közös
megegyezéssel megszünteti.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat
mellékletét képező, Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyzővel kötendő, a
köztisztviselői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
vonatkozó megismert megállapodást jóváhagyja azzal, hogy részére a
közszolgálati jogviszony megszüntetése kapcsán külön juttatásként
2.000.000,- Ft-ot, azaz kettőmillió forintot ajánl fel, továbbá vállalja, hogy
az időarányosan ki nem vett szabadságát megváltja.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a határozatból adódó
költségek és annak járulékainak fedezésére szolgáló forrást az
önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére és egyben felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31. - a megállapodás megkötésére
2011. február 15.
- a költségvetésben történő tervezésre
2011. február 28.
- előterjesztés készítésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
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27/2010. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
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 módosításáról
szóló 27/2010. (XII. 20.) 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. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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28/2010. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozók
kommunális adójáról szóló 26/2007. (XII. 28.) Önkormányzati Rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 28/2010. (XII. 20.) 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. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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29/2010. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi
adóról szóló 29/2010. (XII. 20.) 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. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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jegyzőkönyvéből:

30/2010. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az építményadóról
szóló 30/2010. (XII. 20.) 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. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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31/2010. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi iparűzési
adóról szóló 31/2010. (XII. 20.) 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. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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32/2010. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti
szabályairól szóló 32/2010. (XII. 20.) 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. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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33/2010. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló,
többször módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010.
(IV. 26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 33/2010. (XII. 20.)
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. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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414/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
költségvetés koncepciójáról szóló előterjesztést elfogadja.
Felkéri
a
polgármestert,
hogy
a
vitában
elhangzottak
figyelembevételével, a 2011. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §
(1) bekezdésében meghatározott határidőig terjessze a képviselőtestület elé.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy az elfogadott 2011. évi költségvetési koncepciót a vitában
elhangzott javaslatokkal együtt közzéteszi a város honlapján.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 20.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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jegyzőkönyvéből:

415/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és
intézményei 2010. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő
részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási
előirányzatok rendeltetésszerű és takarékos felhasználására.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedés
megtételére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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416/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
munkatervét – a melléklet szerint – elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a napirendek
előadóit, a napirenddel érintett szervek vezetőit értesítse, továbbá
gondoskodjon az előterjesztések időbeni elkészítéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31. (értesítések megküldése)
és folyamatos 2011. december 31.
2.) A képviselő-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy
– figyelemmel a képviselő-testület 2011. évi munkatervében foglaltakra
– készítsék el saját munkatervüket, melynek összeállításánál vegyék
figyelembe a képviselő-testület munkatervébe fel nem vett, de
bizottsági tárgyalást igénylő javaslatokat is.
Felelős: bizottsági elnökök
Határidő: 2011. január 31.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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417/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, az
Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Városfejlesztési Bizottság
bemutatott ügyrendjeit és a bizottságok elnökeinek helyettesítésére
megválasztott elnökhelyettesek személyét tudomásul veszi.

Felelős: Határidő: -
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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418/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Cigány Kisebbségi Önkormányzat
között az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a és a
68. § (3) bekezdésének végrehajtására kötött együttműködési
megállapodást megismerte, azt a melléklet szerint jóváhagyja, és egyben
feljogosítja a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot a képviselő-testület döntéséről értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

419/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői
munkateljesítményének alapját képező 2011. évi kiemelt célokat az alábbiak
szerint határozza meg:
• a képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének
biztosítása;
• az önkormányzati, illetve államigazgatási ügyek megfelelő szintű szakmai
előkészítése, és a döntések végrehajtása;
• az önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodás, helyi adó és egyéb
bevételek beszedésére való törekvés;
• az ügyintézés színvonalának emelése, szolgáltatási jellegének erősítése;
• az önkormányzati intézmények szakmai munkájának segítése, színvonalának
emelése, személyi feltételek biztosítása;
• aktív részvétel a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban, értékteremtő
munkát elismerő közfoglalkoztatás megvalósítása;
• a pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok figyelemmel kísérése, azok
megfelelő szintű előkészítése, menedzselése, előző években elnyert
támogatások felhasználása, végrehajtás megszervezése.
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2011. évre az egyéni
teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Szólláth Tibor polgármester
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: 2011. január 31. - az egyéni teljesítménykövetelmények
meghatározására;
2011. március 1. - a teljesítményértékeléstől függő illetmények
megállapítására

Felelős:
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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420/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az
Észak-hajdúsági
Szakképzés-szervezési
Társulás
módosított
Önkormányzati Társulási Megállapodását, azt a melléklet szerinti
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Észak-hajdúsági Szakképzésiszervezési Társulás elnökét, Tóth Józsefet (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u.
15. szám) értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 23.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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421/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tagjának helyettesítésére a
következő személyeket jelöli ki:
1.) Dr. Juhász Endre alpolgármester,
2.) Dr. Kis Ágnes képviselő,
3.) Szabóné Marth Éva képviselő,
4.) Kovács Zsolt képviselő.
A felsorolás egyben sorrendiséget is jelent, melyet a helyettesítés során
mindig követni kell.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács elnökét (4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. szám) értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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422/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2010.
(X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat negyedik bekezdését
hatályon kívül helyezi, azzal, hogy a határozat többi rendelkezése
változatlanul hatályban marad.

Felelős: Határidő: -
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Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző
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– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

423/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a
Bírálóbizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat
IX. fejezetének 1. pontja szerint a 328/2010.(X. 21.) számú Képviselő-testületi
Határozat 1.) pontja alapján a 326/2010. (X. 21.) számú Képviselő-testületi
Határozattal elhatározott ingatlanvásárlás finanszírozására 200 millió Ft összegű
a Magyar Fejlesztési Bank Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési
Hitelprogramja szerinti hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvételéről szóló
közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint
hozza meg:
1. Az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) ajánlata érvényes,
ugyanis az mindenben megfelelt a kiírásnak.
2. Az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
ajánlata érvényes, ugyanis az mindenben megfelelt a kiírásnak.
3. Az OTP Bank Nyrt-t (1051 Budapest, Nádor u. 16.) a közbeszerzési eljárás
nyertesévé nyilvánítja.
4. Az UniCredit Bank Hungary Zrt-t (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) az
eljárás második helyezettjévé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint az
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 27.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

424/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 326/2010.
(X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozatban hozott döntés alapján
megvásárolt 2814. hrsz-ú Hajdúnánás, Mártírok útja 14. szám alatti
vásárcsarnokként üzemeltetendő épület távhőszolgáltatással való ellátását
határozza el.
Az ingatlanon kialakítandó hőközpont megvalósítására 880 eFt + ÁFA
összeget biztosít a 2011. évi költségvetésben.
A távfűtővezeték kiépítését, melynek összege kb. 3.360 eFt + ÁFA, a
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. által 2011-ben a távhőszolgáltatás
amortizáció alapú bérleti díjaként fizetendő összeg terhére határozza el
megvalósítani.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15. a költségvetésben való tervezésre
2011. június 30. a beruházás megvalósítására

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

425/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) 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:
•
•
•
•

NYAK-ÉP Kft., 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69 hrsz.;
Nyír-Flop-Holding Generálkivitelező, Szállító és Szolgáltató Kft.,
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.;
„ÁG-KOMPLEX” Fővállalkozó és Marketing Kft., 1042 Budapest,
Munkásotthon u. 46.;
KOSZ-ÉPTEK Kft., 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 98.

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó megállapítja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 88. §-ának
(1) bekezdés alapján az alábbi ajánlattevő ajánlata érvénytelen:
•
Az ÉPÉSZCAD-M Ingatlanforgalmazó és Mérnöki Iroda Kft.
(4026 Debrecen, Jókai u. 49.)
3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó megállapítja, hogy - a bírálati szempontok alapján - a legkedvezőbb ajánlatot a
Nyír-Flop-Holding
Generálkivitelező,
Szállító
és
Szolgáltató
Kft.
(4400 Nyíregyháza, Derkovics u. 119/a.) adta.
A képviselő-testület erre való tekintettel a fenti ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás
nyertesének.
Ezzel egyidejűleg Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint
döntéshozó - megállapítja, hogy - a bírálati szempontok alapján - legkedvezőbb
ajánlatot tevő Nyír-Flop-Holding Generálkivitelező, Szállító és Szolgáltató Kft.
(4400 Nyíregyháza, Derkovics u. 119/a.) ajánlata meghaladja a projekt
költségvetésében az építési tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló 103.798 eFt
bruttó összeget, ezért a rendelkezésre álló 103.798 eFt bruttó összeget - a
szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosítására - 18.613 eFt saját forrással
egészíti ki.
A képviselő-testület a szükséges többlet saját forrást 18.613 eFt értékben, a lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az
önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből képződött, elkülönített számlán
kezelt bevételekből biztosítja.
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A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a határozatból adódó
költségek fedezésére szolgáló forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
betervezi.
4.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó megállapítja, hogy - a bírálati szempontok alapján - a második legkedvezőbb
ajánlatot a KOSZ-ÉPTEK Kft (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 98.) adta.
A képviselő-testület erre való tekintettel a fenti ajánlattevőt hirdeti ki az eljárásban
a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint, hogy az
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2010. december 22. - az értesítésre
2010. december 27. - a szerződéskötésre
2011. február 15. - a költségvetésben történő betervezésre

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

426/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Televízióért
Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) 2010. évi
munkájáról szóló beszámolót megismerte és tudomásul veszi.

Felelős:
Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

427/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
Szociális Gondozási Központ épületében üzemeltetett konyha
működtetésével kapcsolatos feladatokat 2011. február 1-jei hatállyal a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Nonprofit Kft.) részére kívánja átadni, és az intézményt a Nonprofit Kft.
telephelyei körébe kívánja vonni.
A Szociális Gondozási Központ kezelésében lévő, a feladatellátásához
szükséges eszközállomány, illetve az átadás napján meglévő készletek a
Nonprofit Kft., mint tevékenységet folytató jogutód szerv tulajdonába
kerülnek.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a Szociális
Gondozási Központ vezetőjét tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 24.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

428/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Közhasznú Társaság (4080 Hajdúnánás,
Bocskai u. 6. szám) alapító okiratát akként kívánja módosítani, hogy az
I. fejezet 2. pontjában meghatározott telephelyeit a „4080 Hajdúnánás,
Polgári u. 12.” szám alatt lévő ingatlannal bővíti.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági
feladatok Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény szervezeti keretei
között történő ellátása miatt 2011. január 1-től az alábbi intézmények
alapító okiratát módosítja, és a mellékletek szerint jóváhagyja.
- Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és
Általános Iskola, Kollégium feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
szerint önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.
- Szociális Gondozási Központ feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója
szerint önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási feladatait a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.
- Városi Bölcsőde gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási Gazdasági
Ellátó Intézmény látja el.
- Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat gazdálkodási feladatait a
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény látja el.
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény a fent említett önállóan
működő költségvetési szervek operatív gazdálkodását is feladatkörébe
utalva végzi.
3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
Gondozási Központ alapító okiratát, az intézményben végzett
étkeztetési feladatok Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Kft. működési körébe történő átadás miatt 2011. február 1-től
akként módosítja, hogy megszünteti az étkezéshez kapcsolódó
„munkahelyi étkeztetés” és „egyéb vendéglátás” kisegítő
tevékenységeket.
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4.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi
Bölcsőde alapító okiratát, az intézményben végzett étkeztetési
feladatok Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
működése körébe történő átadás miatt 2011. február 1-től akként
módosítja, hogy megszünteti az étkezéshez kapcsolódó „munkahelyi
étkeztetés” kisegítő tevékenységet.
Felkéri a polgármestert, hogy az alapító okiratok módosításával
kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon,
valamint a Nonprofit Kft. módosított alapító okiratát a Képviselő-testület
2011. január havi ülésére terjessze elő.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31. az alapító okiratokkal kapcsolatos
intézkedésekre
2011. január 31.
a Nonprofit Kft. módosított alapító
okiratának előterjesztésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

429/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 380/2010. (XI. 25.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján a városi intézményhálózat gazdasági feladatainak
egységes szervezetben, egységes szabályok és eljárások szerinti, racionálisabb
végrehajtása érdekében történő átszervezése miatt egyes intézményeinél az alábbiak
szerint módosítja a gazdasági és adminisztratív dolgozók engedélyezett álláskeretét.
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola,
Kollégium:
2011. január 1-től 2 fővel,
2011. május 1-től 1 fővel,
2011. június 1-től 1 fővel csökkenti.
Szociális Gondozási Központ:
2011. január 1-től 2 fővel csökkenti.
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény:
2011. január 1-től 2 fővel növeli.
A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 2 fő álláskeret emelését a Kőrösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, Kollégiumból a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) b) pontja
szerint áthelyezésre kerülő közalkalmazottakkal biztosítja.
A fentiek végrehajtása után az intézmények engedélyezett álláskeretét az alábbiak
szerint hagyja jóvá.
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola,
Kollégium
2011. január 1-től 156 fő
2011. május 1-től 155 fő
2011. június 1-től 154 fő
Szociális Gondozási Központ
2011. január 1-től 27 fő
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény
2011. január 1-től 9 fő
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásánál az
álláskeretek határozatnak megfelelő figyelembe vételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

430/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 380/2010. (XI. 25.)
számú Képviselő-testületi Határozat alapján a városi intézményhálózat
gazdasági feladatainak egységes szervezetben, egységes szabályok és eljárások
szerinti, racionálisabb végrehajtása érdekében történő átszervezése miatt a
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola,
Kollégiumnál 2011. évben 2 fő gazdasági dolgozó közalkalmazotti jogviszonya
szűnik meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 30. §. (1) bekezdés a) pontja szerinti felmentéssel, akik a
Kjt. 33. §-a és 37. §-a szerint felmentésben és végkielégítésben részesülnek.
Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál és egyéb költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a bekövetkező önkormányzatot érintő
anyagi teher mérséklése érdekében, amennyiben arra lehetőség lesz, élni kíván a
helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatásigénylési lehetőségével.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felmentési időre járó
illetmény és a végkielégítés, valamint azok járulékainak a 2011. évi
költségvetésben való tervezéséről, valamint a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás
igényléséhez szükséges feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15. a költségvetésben való tervezésre
2011. december 31. a támogatás igénylésére
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

431/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
város önkormányzati fenntartású intézményei részére biztosítandó
élelmezési feladatok egységes szervezeti keretek között való racionálisabb
ellátása érdekében történő átszervezése miatt 2011. február 1. napjától a
Szociális Gondozási Központnál 5 fő, a Városi Bölcsődénél 1 fő konyhai
dolgozó közalkalmazotti jogviszonya szűnik meg a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdés szerint
a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban:
Nonprofit Kft.) részére történő feladat- és létszám átadás miatt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatóját és az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa a
képviselő-testület döntéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 24.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

432/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város önkormányzati
fenntartású intézményei részére biztosítandó élelmezési feladatok egységes
szervezeti keretek között való racionálisabb ellátása érdekében történő
átszervezése miatt az egyes intézményeinél az alábbiak szerint módosítja a
konyhai dolgozók engedélyezett álláskeretét:
Szociális Gondozási Központ
2011. február 1-től 5 fővel csökkenti.
Városi Bölcsőde
2011. január 1-től 1 fővel,
2011. február 1-től 1 fővel csökkenti
A fentiek végrehajtása után az intézmények engedélyezett álláskeretét az
alábbiak szerint hagyja jóvá.
Szociális Gondozási Központ
2011. február 1-től 22 fő
Városi Bölcsőde
2011. január 1-től 11 fő
2011. február 1-től 10 fő
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotásánál az álláskeretek határozatnak megfelelő figyelembe vételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

433/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a szociális szolgáltatásokhoz (szociális étkeztetéshez, bentlakásos
ellátást igénybevevők étkeztetéséhez) kapcsolódó étkeztetési
feladatokat a továbbiakban is a Szociális Gondozási Központ látja el
úgy, hogy az ellátottak részére jogszabály alapján biztosítandó élelmet
a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-től
(továbbiakban: Nonprofit Kft.) megvásárolt ételekkel biztosítja, és a
gondozási és térítési díjak megállapításáról, és beszedéséről
gondoskodik. A Nonprofit Kft. által kiszállított ételek költségeinek
fedezetét az önkormányzat a Szociális Gondozási Központ
költségvetésében biztosítja.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Hajdúnánási Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
(továbbiakban: Nonprofit Kft.) által, a szociális szolgáltatásokhoz
biztosított étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál 2011. február 1.
napjától a nyersanyagnormát alapul véve 120% rezsi költséget kell
figyelembe venni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Gyermekés Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, és a Szociális
Gondozási Központ vezetőjét a döntésről tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

434/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a Városi Bölcsőde gyermekétkeztetési feladatait 2011. február 1.
napjától a Hajdúnánás Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
(továbbiakban: Nonprofit Kft.) látja el.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a gyermekélelmezést szolgáltató Nonprofit Kft. számára,
2011. február 1. napjától, a Városi Bölcsőde részére folytatott
gyermekélelmezéshez támogatást biztosít a Nonprofit Kft. által
beszedett térítési díjon felül, amely az önkormányzat által az államtól
kapott normatív állami hozzájárulásból és a működéséhez szükséges
támogatásból áll, amely együttesen fedezi az élelmezési
nyersanyagnormát, a rezsiköltséget, és a jogszabály alapján ingyenes
étkezésben részesülők nyersanyagnormája után fizetendő általános
forgalmi adót.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a
Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatóját és a Városi Bölcsőde vezetőjét tájékoztassa, és intézkedjen a
támogatás folyamatos átutalásáról, valamint gondoskodjon a támogatás
összegének a 2011. évi költségvetésben való tervezéséről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31. - az ügyvezető igazgató tájékoztatására
2011. február 15. - a költségvetésben való tervezésre

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

435/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése alapján felkért tanácsadó cég
által készített szakvéleményt - a Barcsa János Általános Iskola, a Bocskai István
Általános Iskola, a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, a II. Rákóczi Ferenc
Általános és Művészeti Iskola és a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképző és Általános Iskola Csiha Győző Tagintézménye Pedagógiai Programjára
vonatkozóan – megismerte.
A képviselő-testület a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja alapján a
-

Barcsa János Általános Iskola,
Bocskai István Általános Iskola,
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat,
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola,
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola Csiha Győző Tagintézménye

Pedagógiai Programját jóváhagyja azzal a feltétellel, hogy a szakértői véleményben
megállapított javaslatokat figyelembe véve kerüljenek kiegészítésre a dokumentumok.
Az intézményvezetők a szakértői vélemény javaslatai alapján kiegészített helyi
tantervet 2011. január 31-ig kötelesek bemutatni a polgármesternek.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntésről a Barcsa János Általános
Iskola, a Bocskai István Általános Iskola, a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, a
II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola és a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola Csiha Győző Tagintézmény
igazgatóját értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 30.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

436/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetést biztosító
intézményekben figyelembe vehető nyersanyagnormát 2011. január 1-jei hatállyal az
alábbiak szerint határozza meg.
Bölcsőde (0-3 év)
napi négyszeri étkezés
Óvodai ellátás (3-6 év)
napi háromszori étkezés
tízórai és ebéd
Általános Iskolai napk. ell. (6-14 évesek)
napi háromszori étkezés
tízórai
ebéd
tízórai és ebéd
Menza (14-18 évesek)
ebéd
Középiskolai Kollégium (14-18 évesek)
napi háromszori étkezés
Felnőtt étkeztetés
reggeli
ebéd
vacsora

296 Ft
191 Ft
153 Ft
262
50
162
212

Ft
Ft
Ft
Ft

193 Ft
528 Ft
68 Ft
195 Ft
165 Ft

A Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. esetében a
gyermekétkeztetés térítési díjainak elszámolásánál a nyersanyagnormát alapul véve
120%, a felnőtt étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál a nyersanyagnormát
alapul véve 178% rezsi költséget kell figyelembe venni, míg a Szociális Gondozási
Központ esetében a felnőtt étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál a
nyersanyagnormát alapul véve 150% rezsi költséget.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Gyermek-és Közétkeztetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és a Szociális Gondozási Központ vezetőjét
tájékoztassa.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

437/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának hiánypótlási
felhívását megismerve a 376/2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi
Határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:
Az alaptevékenységi körbe tartozó szakfeladatokat az alábbiakkal kívánja
bővíteni:
522130
841354

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Területpolitikai támogatások és tevékenységek

Felkéri a polgármestert, hogy a módosító okiratot a Magyar Államkincstár
Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához (4024 Debrecen, Piac u. 54.
szám) nyújtsa be.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 20.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

438/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
önkormányzat tulajdonában lévő külterületi dűlőutak felújításának
lehetőségéről, költségvetésre gyakorolt hatásáról, az árkok, csatornák
karbantartásának lehetőségéről szóló előterjesztést megismerte.
Felelős: Határidő: 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
hogy a dűlőutak helyzetéről készített tájékoztatót a gazdákkal
megismerteti.
Szükségesnek tartja egy fórum összehívását, ahol a témával
kapcsolatban egyeztetés lefolytatására kerülne sor.
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi
dűlőutak felújításával, illetve az árkok, csatornák karbantartásával
kapcsolatosan forrás biztosítását határozza el, amelynek összegét az
önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert
intézkedések megtételére.

a

határozattal

kapcsolatos

szükséges

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 15.
- a gazdák értesítésére
2011. január 31.
- a fórum összehívására
2011. február 15. - a forrás biztosításának betervezése a
költségvetésbe

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

439/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése,
illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a Somorjai László Városi Sportcsarnok
üzemeltetésével 2011. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig
terjedő 5 éves időtartamra a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép,
Szakképző
és
Általános
Iskola,
Kollégium-ot
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Kőrösi
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép, Szakképző és Általános Iskola,
Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. Bocskai u. 29. szám) igazgatóját
értesítse, valamint felhatalmazza a mellékelt üzemeltetési szerződés
megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

440/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat és az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági Egyesület
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.) között a Mozi (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 16. szám) működtetésére létrejött Üzemeltetési szerződést
- a szerződésben foglaltak változatlanul hagyása mellett - 2013. május
31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az OKKAL-MÁS-OKKAL Ifjúsági
Egyesületet a képviselő-testület döntéséről értesítse és felhatalmazza az
üzemeltetési szerződés megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

441/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése
alapján a Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú
épületben lévő, III. emelet, 304. számú, 16 m2 alapterületű irodahelyiséget
versenytárgyalás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani az alábbi
feltételekkel:
-

a felek a bérleti szerződést 2011. március 01. és 2016. február 29. közötti,
5 éves határozott időtartamra kötik, az alábbi költségek alkalmazása mellett:
3 555 Ft/hó + ÁFA
63 Ft/lgm3/hó + ÁFA

Villamos energia költség:
Fűtési költség (október 15. –
április 15.)
Vízfogyasztás díja (1 fő):
Csatorna díja (1 fő):
Egyéb közös költségek, iroda
takarítás:
Irodai hulladék elszállítása:

330 Ft/fő/hó + ÁFA
330 Ft/fő/hó + ÁFA
6305 Ft/hó + ÁFA
17 Ft/m2/hó + ÁFA

-

kiinduló licitárként az irodahelyiség bérleti díja 1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA,

-

a versenytárgyalást követően kialakult, a bérleti szerződésben rögzített bérleti díjat,
valamint a fent megjelölt költségeket évente az infláció mértékével növelni kell.

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió
képújságjában, valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat
legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó egyéb szükséges feladatok
ellátásáról gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. január 31.
– a pályázat kiírására
2011. február 28. – a bérleti szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

442/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször
módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
10. § (3) bekezdése értelmében úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező, hajdúnánási 5385. hrsz-ú, „kivett sporttelep” (volt MHSZ bázis)
megnevezésű, 1.7706 m2 területű ingatlant sport célú hasznosításra bérbeadás
útján kívánja hasznosítani az ingatlan további hasznosításáig az alábbi
feltételekkel:
-

a felek a bérleti szerződést két éves időtartamra 2011. február 1-től
2013. február 28-ig, határozott időtartamra kötik
a kiinduló licitár bérleti díja 5.000,- Ft/hó + ÁFA
a pályázók vállalják a terület rendben tartását.
a pályázók elfogadják az épületet és a területet a megtekintett állapotban
a pályázaton az nyeri el a bérleti jogot, aki magasabb bérleti díjat ajánl.

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre
állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás
lefolytatásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 15. - a pályázat megjelentetése
2011. január 31. - a szerződés megkötése
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

443/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 14 m2 alapterületű,
1. számú garázst pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott
500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az önkormányzat
honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat
benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 14. - a pályázat kiírására
2011. január 31. - a szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

444/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 14 m2 alapterületű,
2. számú garázst pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott
500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az önkormányzat
honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat
benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 14. - a pályázat kiírására
2011. január 31. - a szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

445/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 14 m2 alapterületű,
3. számú garázst pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott
500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az önkormányzat
honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat
benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 14. - a pályázat kiírására
2011. január 31. - a szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

446/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám
alatti, 20 m2 alapterületű, 5. számú garázst pályázati eljárás keretében történő
bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az
önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 14. - a pályázat kiírására
2011. január 31. - a szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből:

447/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdésében,
illetőleg az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól
szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 19 m2 alapterületű üzletet
pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves
határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a üzlet, iroda céljára használt helyiség bérleti díjként meghatározott
1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az önkormányzat
honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat
benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról
gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 14.
- a pályázat kiírására
2011. január 31.
- a szerződés megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

448/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 304/2010.
(IX. 16.) számú Képviselő-testületi Határozatában megjelölt hozzájárulást,
miszerint az OTP Bank a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási
Intézet (Hajdúnánás, Kossuth utca 10.) bejárati frontján ATM
bankjegykiadó automatát helyezhessen el, a szerződéskötéstől számított
5 év időtartamban határozza meg.
A képviselő-testület a helyiség használati díját 30.000,- Ft/hó + ÁFA
összegben határozza meg azzal, hogy az ATM bankjegykiadó automata
elhelyezésére szolgáló helyiség kialakításának, valamint a telepítéssel
kapcsolatos költségek az önkormányzatot nem terhelhetik.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az OTP Bank
Hajdúnánási Fiók (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 17-18. szám)
Fiókigazgatóját értesítse, valamint felhatalmazza a rendelkezésre
bocsátásról szóló megállapodás megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 30. - az értesítésre
2011. június 30.
- a megállapodás megkötésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

449/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az
orvosi ügyelet ellátásában résztvevő orvosok kérelmét, 2011. január 1-től
kezdődően az orvosi és asszisztensi óradíjak emeléséről dönt, és az
óradíjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
• Hétközi ügyelet díjazása:

1.600,- Ft/óra/orvos,
680,- Ft/óra/asszisztens;

• Hétvégi ügyelet díjazása:

2.200,- Ft/óra/orvos,
930,- Ft/óra/ asszisztens.

A képviselő-testület az ügyeleti díjazáshoz szükséges forrás különbözet
összegét a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézetnek az
önkormányzat 2011. évi költségvetése elkészítéséhez benyújtott
kalkulációja és a képviselő-testület által jóváhagyott támogatási igénye
alapján biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az ügyeleti ellátásban résztvevő
háziorvosok, valamint az orvosi ügyeleti ellátást biztosító Városi
Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

450/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak
Egyesületének
(címe:
1462 Budapest, Pf. 750.) az egykori Tedej pusztán raboskodó elhurcoltak
emlékére a Tedej belterületén lévő, 6388. hrsz-ú ingatlanon felállított, 2 db
gránitlapból és 2 db koszorútartóból álló emlékmű kivitelezési
költségeinek fedezéséhez 500.000,- Ft összegű támogatást nyújt az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének tartaléka terhére.
A képviselő-testület a támogatás összegét - tekintettel az egyesület
irányába fennálló fizetési kötelezettségére - Sólyom József (Hajdúnánás,
Gábor Áron utca 28. szám) kőfaragó részére teljesíti.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületét (1462 Budapest,
Pf.: 750.) értesítse és gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

451/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Tárnok
Mária, a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 6. V/10.) kuratóriumi elnökének kérelmét, 50.000,- Ft-tal
támogatja a 2011. február 5-én, a budapesti Petőfi Csarnokban tizenötödik
alkalommal megrendezésre kerülő „Csángó Bál” megrendezését.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás
összegét, 50.000,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

452/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Dorogi u. 7. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 5 db helyiséghez
helyiségenként 1 db dugaljjal, 1db lámpatesttel és 1 db kapcsolóval, előre fizetős
kártyás mérőhely kialakítását határozza el 5 db előre fizetős kártyás mérőóra
elhelyezésének biztosítása céljából.
A képviselő-testület a 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 7. szám alatti, önkormányzati
tulajdonú, 5 db helyiséghez helyiségenként 1 db dugaljjal, 1db lámpatesttel és
1 db kapcsolóval, előre fizetős kártyás mérőhely kialakításának munkáira bruttó
300.000,- Ft keretösszeget biztosít.
A képviselő-testület a fent megjelölt keretösszeget az önkormányzat
Önkormányzati Értékesítési és Lebonyolítási Számláján elkülönített alapból
biztosítja.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a határozatból adódó
költségek fedezésére szolgáló forrást az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe
betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy Dankó György (4080 Hajdúnánás, Pázsit u. 18.)
villanyszerelő, egyéni vállalkozó határozatban foglaltakról való értesítéséről
gondoskodjon, valamint felhatalmazza a megrendelő aláírására.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 24. - az értesítésre
2010. december 31. - a megrendelő aláírására
2011. február 15.
- a költségvetésben történő tervezésre

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

453/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve
Draviczky Imréné és Pappné Draviczky Marianna kérelmét, 200.000,- Fttal támogatja az elhunyt Draviczky Imre „Hajdúnánás iparossága
árnyékban (1949-1998)” című könyvének kiadását.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás
összegét, 200.000,- Ft-ot az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételéről gondoskodjon.

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

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 18,55 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

454/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/B. II/1. szám alatti,
54 m2-es, 2 szobás, komfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális
jelleggel
elsősorban

Nagy Tímea Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. A. fszt.
3. szám alatti,

másodsorban

Vadászi Éva Ilona Hajdúnánás, Mártírok u.
5. IV/15. 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 polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 18,55 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

455/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 17. 4. ajtószám alatti, 45 m2-es,
1 szobás, komfortos lakást - változatlan feltételekkel - minőségi csereként
elsősorban

Horváth Emma Hajdúnánás, Móricz Zs. u. 4.
3. ajtószám alatti,

másodsorban

Soltész Jánosné Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/C.
IV/3. 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 polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 18,55 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

456/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Seresné Daróczi
Erika a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. II/8. szám alatti, 41 m2-es,
1 szobás, összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 292/2004.
(XII. 16.) számú Képviselő-testület Határozattal három éves időtartamra,
2007. december 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 36/2008.
(I. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. december
31-ig meghosszabbított. Az összesen hat éves határozott időre bérbe adott,
és a 2007. december 12-ei lakáscsere folytán, az önkormányzat tulajdonát
képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. fszt. 1. szám alatti, 63 m2-es,
3 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 - 6 hónappal,
2011. június 30-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 16.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 18,55 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

457/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Zámbó
Józsefné a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/15. szám alatti, 37 m2-es,
1 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 235/2001.
(XII. 20.) számú Képviselő-testület Határozattal három éves időtartamra,
2004. december 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 294/2004.
(XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel,
2007. december 31-ig, illetve a 35/2008. (I. 24.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2010. december 31-ig meghosszabbított. Az
összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/15. 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 évvel,
2013. december 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: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 16.
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december
16-án – csütörtökön – du. 18,55 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről
készült jegyzőkönyvéből:

458/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Ágnes
Hajdúnánás, Ady E. krt. 7. II/5. szám alatti lakos ápolási díj iránti
kérelmének elutasítása ügyében hozott, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság 202/2010. (X. 25.) számú határozatát helybenhagyja, az ellene
benyújtott fellebbezést elutasítja.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 42. § (1) bekezdés b) pontja értelmében azonban nem jogosult
ápolási díjra a hozzátartozó, amennyiben rendszeres pénzellátásban
részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét.
Szabó Ágnes részére – kérelmére – 2010. november 25-től kezdődően
rendelkezésre állási támogatás került megállapításra, melynek havi
összege 28.500,- Forint, - az ápolási díj összege ennek 80 %-a,
22.800,- Forint. Erre tekintettel az ápolási díj megállapítását az Szt. 42. §
(1) bekezdés b) pontja kizárja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a
fellebbezőt értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2010. december 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium

1.1. Az intézmény neve:

1.2. Az intézmény rövidített
neve:

KŐRÖSI GIMN. SZKK. ÁLT. I. KOLL.

2. OM azonosító:

031209

3.1. Székhelye:
3.2. Tagintézménye:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz.
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium Csiha Győző
Tagintézménye

4. Az intézmény telephelyei:
4.1. Középiskolai Kollégium
4.2. Soós Sára ház:
4.3. Somorjai László Városi Sportcsarnok
4.4. Csiha Győző Tagintézmény
4.5. Csiha Győző Tagintézmény „B” épület
5. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
- közszolgáltató szerv fajtája:
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
közszolgáltató
közintézmény
önállóan működő költségvetési szerv,
az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság
szempontjából
teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás
és
a
felelősségvállalás rendjét a képviselőtestület által jóváhagyott szabályozás
tartalmazza.

Az intézmény típusa:

Tagozat megnevezése:

összetett iskola (általános iskola,
szakiskola,
gimnázium,
szakközépiskola, kollégium)
-

Intézmény egységei:
I. Összetett iskola
Általános Iskola
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése
oktatása 1 – 8. évfolyam
Gimnázium
4 évfolyamos alaptantervű gimnáziumi képzés
4 évfolyamos angol-német nyelvek emelt szintű oktatása

6 évfolyamos képzés matematika, biológia emelt szintű
oktatása
8 évfolyamos képzés matematika, német és angol nyelvek
emelt szintű képzése
Szakközépiskola
általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve 9-13.
évfolyamon szakképző 13-14-15. évfolyamon
Szakiskola
általános műveltséget megalapozó oktatás 9-10. évfolyam
szakképzés 11-12-13. évfolyam

Felnőttoktatás
Felnőttek középiskolája nappali munkarend szerinti oktatás
9-12. évfolyam
Esti munkarend szerinti oktatás 9 – 12. évfolyam
II. Kollégium
6. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai, középiskolai,
szakiskolai nevelés és oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás
Alapvető szakágazat száma, megnevezése: 853100 Általános középfokú oktatás
Alkalmazandó szakfeladatok:
Szakfeladat száma, megnevezése:
559011 Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban
tanulók
számára
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam
)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon )
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók
nappali rendszerű nevelése, oktatás (5-8. évfolyam)
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.
évfolyam )
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (912/13- évfolyam)
853124 Szakközép-iskolai
felnőttoktatás
(9-12/13.
évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10.
évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű
szakiskolai oktatása ( 9-10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás
(9-10. évfolyam )
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési
évfolyamokon

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni
nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Kisegítő tevékenység:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadás
A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a költségvetési főösszeg 10 %-a.
Kiegészítő tevékenység:

855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
562914 Munkahelyi étkeztetés

Alaptevékenységek: Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek
között:
852010 - Alapfokú oktatás
• sajátos nevelési igényű tanulók (az a gyermek, tanuló,
aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd)
általános iskolai nevelése – oktatása 1-8. évfolyamon.
853100 - Általános középfokú oktatás
• négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi osztály
• négy évfolyamos gimnáziumi képzés:

- angol – német nyelvek emelt szintű oktatása
• hat évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, biológia emelt szintű oktatása
• nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés
- matematika, német és angol nyelvi emelt szintű képzés
853200 - Szakmai középfokú oktatás
négy évfolyamos szakközépiskolai képzés
• humán szakterület: szociális szolgáltatások szakmacsoport
• műszaki szakterület: gépészet, informatika, könnyűipari,
faipari, közlekedési szakmacsoport
• agrár szakterület: mezőgazdaság szakmacsoport
• gazdasági és szolgáltatási szakterület: közgazdaság,
vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport
öt évfolyamos szakközépiskolai képzés
• az általános műveltséget megalapozó oktatás részeként
- szakmai előkészítő ismeretek átadása
- nyelvi előkészítő évfolyam 9. osztály közgazdasági
és
- informatika szakmacsoportban
szakiskolai képzés
• sajátos nevelési igényű tanulók előkészítő szakiskolai
nevelése oktatása 9-10. évfolyamon
• tanulásban akadályozott tanulók előkészítő szakiskolája
9-10. évfolyamon
• ép intellektusú és tanulásban akadályozott tanulók
szakiskolai és speciális szakiskolai képzése
• általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatásnevelés a 9-10. évfolyamon
• felzárkóztató oktatás:
- műszaki
szakterület:
gépészet,
informatika,
építészet,
könnyűipar,
faipar,
közlekedés
szakmacsoport,
- agrár szakterület: mezőgazdaság szakmacsoport
általános
műveltséget
megalapozó
iskolarendszerű
felnőttoktatás: felnőttek középiskolája
• nappali munkarend szerinti oktatás 9-12. évfolyamon
• esti tagozat szerinti oktatás 9–12. évfolyamon
• a szakképző évfolyamokon középfokú végzettségre
épülő, OKJ – szerinti közép- és emelt szintű szakképzés:
régi OKJ szerint:
• gépészet szakmacsoport
gépésztechnikus
•

informatika szakmacsoport
gazdasági informatikus I.
rendszer informatikus

54 5442 02

54 4641 01
54 4641 03

új OKJ szerint:
• szociális szolgáltatás szakmacsoport
gyermekgondozó – nevelő
54 761 02 0000 00 00
kisgyermekgondozó – nevelő
54 761 02 0010 54 02
szociális asszisztens
54 762 02 0010 54 02
szociális, gyermek – és
ifjúságvédelmi ügyintéző
54 762 01 0010 54 03
• gépészet szakmacsoport
gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 00 00
•

•

•

•

•

•

informatika szakmacsoport
CAD/CAM informatikus
gazdasági informatikus
szoftverfejlesztő
informatikai hálózattelepítő
és üzemeltető
számítógép-rendszer
karbantartó
webmester

54 481 01 0000
54 481 04 0010 54 01
54 481 02 0010 54 04
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
54 481 03 0010 54 07

könnyűipari szakmacsoport
ruhaipari technikus

54 542 01 0010 54 02

faipari szakmacsoport
bútoripari technikus

54 543 02 0010 54 01

közlekedés szakmacsoport
autószerelő

51 521 01 1000 00 00

közgazdaság szakmacsoport
statisztikai szervező – elemző
pénzügyi, számviteli ügyintéző
vállalkozási ügyintéző

54 462 01 0000
52 343 03 0000
52 343 05 0000

vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
protokoll ügyintéző
54 812 02 0010 54 01
utazási ügyintéző
54 812 02 0010 54 02
idegenvezető
54 812 01 1000 00 00

OKJ szerinti szakképzés 11 – 13. évfolyamon:
Régi OKJ szerint:
• Gépész szakmacsoport
karosszérialakatos
33 5241 02
hegesztő
31 5233 06
•

Építészet szakmacsoport
ács – állványozó
burkoló
kőműves
szobafestő – mázoló és
tapétázó

33 5216 01
31 5216 03
31 5216 14
31 5216 17

•

•

Könnyűipari szakmacsoport
nőiruha-készítő

33 5276 05

Faipari szakmacsoport
asztalos

33 5262 01

•

Mezőgazdasági szakmacsoport
mezőgazdasági gépész
33 6280 01
kerti munkás
21 6207 04

•

Tanműhelyi oktatás
- iskolai tanműhelyben: asztalos, épületburkoló,
hegesztő, kőműves, nőiruha-készítő, szobafestőmázoló, tapétázó, fémipari alapképző, forgácsoló
- bérelt tanműhelyben: karosszérialakatos, autószerelő

Új OKJ szerint:
• Gépészet szakmacsoport
vízvezeték- és vízkészülék szerelő 31 582 09 0010 31 04
központi fűtés- és csőhálózat szerelő
31 582 09 0010 31 03
épületlakatos
31 582 10 0000 00 00
gépiforgácsoló
31 521 09 1000 00 00
géplakatos
31 521 10 1000 00 00
hegesztő
31 521 11 0000 00 00
szerkezetlakatos
31 521 24 1000 00 00
szerszámkészítő
33 521 08 0000 00 00
•

Építőipari szakmacsoport
ács-állványozó
burkoló
festő, mázoló és tapétázó
kőműves

33 582 01 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 582 15 1000 00 00

•

Informatika szakmacsoport
számítógép-szerelő – karbantartó 33 523 01 1000 00 00

•

Könnyűipari szakmacsoport
férfiszabó
női szabó

33 542 05 0010 33 02
33 542 05 0010 33 03

Faipari szakmacsoport
bútorasztalos

33 543 01 1000 00 00

•

•

Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport
panziós-falusi vendéglátó
31 812 01 0000 00 00

•

Elektronika – elektronika szakmacsoport
villanyszerelő
33 522 04 1000 00 00

•

Közlekedés szakmacsoport
járműfényező
karosszérialakatos
motor- és kerékpárszerelő

31 525 02 1000 00 00
31 525 03 1000 00 00
33 525 04 0000 00 00

•

•

•

Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció
szakmacsoport
virágkötő – berendező, virágkereskedő
33 215 01 0000 00 00
Egyéb szakmacsoport
biztonsági őr
31 861 01 1000 00 00
takarító
31 814 01 0000 00 00
Mezőgazdasági szakmacsoport
kertész
kerti munkás
gyümölcstermesztő
zöldségtermesztő

31 622 01 0000 00 00
31 622 01 0100 21 04
31 622 01 0010 31 02
31 622 01 0010 31 04

559000 – Egyéb szálláshely szolgáltatás
- középfokú képzésben résztvevő tanulók diákotthoni
ellátása
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált diákotthoni
ellátása

931100 – Sportlétesítmény működtetése
- iskolai sport működtetése (diáksport
formában)
- iskolai könyvtár működtetése
- intézményi vagyon hasznosítása
Kiegészítő tevékenység:

egyesületi

iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás
az alaptevékenység kapacitásának kihasználására épülő
szolgáltatás
végzése
építőipari,
faipari,
gépészeti,
könnyűipari területen
ECDL vizsgaközpont

Vállalkozási tevékenység: nincs
7. Az intézménybe felvehető
maximális tanulólétszám:

gimnázium és szakközép-, szakképző és
általános iskola
1720 fő
diákotthon
83 fő

Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
- ebből sajátos nevelési igényű tanulók csoportja:
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:

56 csoport,
4 csoport
2 csoport
3 csoport

8. Iskolai évfolyamok száma: 1-15 évfolyam

9. Működési köre:

Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe

10.1. Alapítási éve:
10.2. Alapítás éve:

11.1. Alapító szerv neve:
11.2. Alapító szerv neve:

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium – 1656
Csiha Győző Általános, Közép- és Szakképző Iskola –
1968
Református Egyház
Munkaügyi Minisztérium

12. Fenntartó szerv neve és címe: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
13. Irányító szerv neve,
székhelye:

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

13. Felügyeleti szerv neve,
székhelye:

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

14. Intézmény magasabb
Hajdúnánás
vezetőjének kinevezési
rendje:

jogszabályban

meghatározott

pályázat

útján,

a

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott
időre nevezi ki

15. Az intézmény képviseletére
jogosult:
az igazgató
16. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

-

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény

17. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonát képezik, melynek kezelői jogát az
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.

18. A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 10. §-a
a rendeltetésszerű használatot meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása a 12. §-a, a
selejtezés pedig a 12. § (3) bekezdés szerint

19. Az iskola törzskönyvi nyilvántartási száma: 372723000

20. Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
3506. hrsz. (alapterület: 1228 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 20.
3554. hrsz. (alapterület: 2515 m2)

4080 Hajdúnánás, Irányi út 3.
3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
5193. hrsz (alapterület: 6281 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
5192. hrsz. (alapterület: 7122 m2)

Záradék:

A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium Alapító Okirata a 428/2010. (XII. 16.) számú Képviselőtestületi Határozattal, Hajdúnánás város Önkormányzat Képviselőtestületének jóváhagyásával 2011. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. december 16.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.

3. Működési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató költségvetési szerv
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan működő költségvetési szerv, az
előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
5. Alapítás éve:

1998.

6. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

7. Irányító szerv neve, székhelye:

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

8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:
gyermekjóléti szolgáltatás, valamint
családsegítés a krízishelyzetbe
személyek és családok részére

került

10. Alapvető szakágazata száma, megnevezése:
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi
ellátások
Alaptevékenységei:
Alkalmazandó szakfeladat:
Szakfeladat száma, megnevezése :
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és
kiadások

889924 Családsegítés

a szociális, vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek és családok számára az
ilyen
helyzethez
vezető
okok,
a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az
életvezetési képesség megőrzése céljából
nyújtott
szolgáltatással
kapcsolatos
bevételek és kiadások

841901

Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

Kisegítő tevékenység:
A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a költségvetési főösszeg 10 %-a.
Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
11. Vállalkozási tevékenysége:
12. Költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje:

13. Az intézmény képviseletére jogosult:
14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

15. Feladat ellátást szolgáló vagyon:

16.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
nincs

A szakmai vezetői állást nyilvános pályázat
útján kell betölteni. A vezetői megbízatást
5 évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete adja.
a szakmai vezető

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
évi XXII. törvény
Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelői jogát az intézmény látja el, az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló,
többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes
szerkezetbe
foglalására
megalkotott
18/2009.
(IX.
28.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.
az ingatlan-bérbeadás Vagyonrendelet 10.
§-a,
a
rendeltetésszerű
használatot
meghaladó
vagyontárgyak hasznosítása
a 12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3)
bekezdés szerint.

17. Az ingatlan címe és helyrajzi száma:

Záradék:

4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
2892. hrsz. (554 m2)

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata a 428/2010.
(XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2011. január 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2010. december 16.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Szociális Gondozási Központ

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.

3. Működési köre:
- szociális alapszolgáltatások esetén:
- átmeneti elhelyezés esetén:

Hajdúnánás város közigazgatási területe
Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató költségvetési szerv
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan működő költségvetési szerv, az
előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza
5. Jogszabályban meghatározott közfeladat:
Személyes gondoskodást nyújtó szociális
alapszolgáltatások és szakellátás az alábbiak
szerint:
nappali ellátás biztosítása - Idősek Klubja
étkeztetés
házi segítségnyújtás
átmeneti elhelyezés biztosítása - Idősek
Gondozóháza
6. Alapvető szakágazat száma, megnevezése:

8810 Idősek, fogyatékossággal
szociális ellátása bentlakás nélkül

élők

Alaptevékenységei:
Alkalmazandó szakfeladatok :
881011
889921
889922
873012
841901

Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Időskorúak átmeneti ellátása
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása

Kiegészítő tevékenysége:

nincs

Kisegítő tevékenysége:
2011. január 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
2011. február 1-től kisegítő tevékenységet nem folytat az intézmény.
A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a költségvetési főösszeg 20 %-a.
Vállalkozási tevékenysége :

nincs

7. Alapítás éve:

1992.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete

9. Az intézmény jogelődje:

Városi Szakorvosi Rendelőintézet
Ápolási Intézet
Hajdúnánás, Kossuth. u. 10.

és

10. Fenntartó szerv neve, székhelye:

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

11. Irányító szerv neve, székhelye:

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

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
13. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézményvezetői állást nyilvános
pályázat útján kell betölteni. A határozott
időre - 5 évre - szóló magasabb vezetői
kinevezést
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete adja.
12. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

14. Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézményvezető

15. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvén ykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény

16. Feladatellátást szolgáló vagyon:
ingatlanok és ingóságok az önkormányzat
tulajdonai, melynek kezelői jogát az
intézmény látja el 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 (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.
19. A vagyon feletti rendelkezés:
az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 10.
§-a,
a
rendeltetésszerű
használatot
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. § (3)
bekezdés szerint
20. Az ingatlanok helyrajzi száma:

Záradék:

Hajdúnánás, Polgári u. 12.
hrsz.: 1131. (alapterület: 1394 m2)

A Szociális Gondozási Központ alapító okirata a 428/2010. (XII. 16.) számú
Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestületének jóváhagyásával 2011. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. december 16.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.

3. Telephelyei:

-

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan
működő
költségvetési szerv

és

gazdálkodó

A Hajdúnánási Óvoda, a Makláry Lajos
Általános, Művészeti Iskola, Gimnázium és
Pedagógiai Szakszolgálat, a II. Rákóczi
Ferenc Általános és Művészeti Iskola, a
Barcsa János Általános Iskola, a Bocskai
István Általános Iskola, a Kőrösi Csoma
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző
és Általános Iskola, Kollégium, a Móricz
Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti
Gyűjtemény, a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ, a Szociális Gondozási
Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, valamint a Városi Bölcsőde mint
önállóan működő költségvetési szerv
operatív gazdálkodását, feladatkörébe utalva
végzi.

5.Jogszabályban meghatározott közfeladata: 692000 Számviteli tevékenység
Alaptevékenység :

- gazdasági, számviteli tevékenység

Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:
692000 Számviteli,
könyvvizsgálói,
adószakértői tevékenység
559011 Kollégiumi
szálláshelynyújtás
közoktatásban tanulók számára
559099 Egyéb
m.n.s.
szálláshelyszolgáltatás
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
823000 Konferencia,
kereskedelmi
bemutató szervezése
841901 Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

851011 Óvodai nevelés ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú
művészetoktatás
zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képzőés iparművészeti, táncművészeti,
szín- és bábművészeti ágban
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi
oktatás (9-12/13. évfolyam )
853121 Nappali
rendszerű
szakközépiskolai oktatás (9-12/13évfolyam)
853124 Szakközép-iskolai felnőttoktatás
(9-12/13. évfolyam)
853131 Nappali rendszerű szakiskolai
oktatás (9-10. évfolyam)
853132 Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű szakiskolai
oktatása ( 9-10. évfolyam)
853134 Nappali rendszerű szakiskolai
felzárkóztató oktatás (9-10. évf.)
853211 Szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
nappali
rendszerű
szakmai elméleti oktatás a
szakképzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók
szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
nappali
rendszerű
szakmai elméleti oktatása a
szakképzési évfolyamokon
853221 Szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
nappali
rendszerű
szakmai
gyakorlati
oktatása
szakképzési évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók
szakképesítés
megszerzésére
felkészítő
nappali
rendszerű
szakmai gyakorlati oktatása a
szakképzési évfolyamokon
855200 Kulturális képzés
855900 M.n.s. egyéb oktatás

855911 Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai
nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók
általános iskolai tanulószobai
nevelése
855921 Nappali
rendszerű
iskolai
oktatásban részt vevő tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
855922 Nappali
rendszerű
iskolai
oktatásban részt vevő sajátos
nevelési
igényű
tanulók
kollégiumi, externátusi nevelése
856011 pedagógiai
szakszolgáltató
tevékenység
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
881011 Idősek nappali ellátása
889110 Bölcsődei ellátás
889201 Gyermekjóléti
szolgáltatás
a
Gyvt.-ben
meghatározott
gyermekjóléti
szolgáltatással
kapcsolatos bevételek és kiadások
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés a szociális, vagy
mentálhigiénés problémák, illetve
egyéb
krízishelyzet
miatt
segítségre szoruló személyek és
családok számára az ilyen
helyzethez
vezető
okok,
a
krízishelyzet
megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség
megőrzése
céljából
nyújtott
szolgáltatással
kapcsolatos
bevételek és kiadások
900114 M.n.s. színházak tevékenysége
900124 Egyéb
előadó-művészeti
tevékenység
900200 Előadó-művészeti tevékenységet
kiegészítő tevékenység
900300 Alkotóművészeti tevékenység
900400 Kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása,
megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910201 Múzeumi
gyűjteményi
tevékenység

910202 Múzeumi tudományos feldolgozó
és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi
közművelődési,
közönség-kapcsolati tevékenység
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság működtetése
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb
látványosság megóvása
910502 Közművelődési
intézmények,
közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése
932919 M.n.s.
egyéb
szórakozatási
tevékenység

Kisegítő tevékenység:
A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a költségvetési főösszeg 10 %-a.
Alkalmazandó szakfeladatrend:
Szakfeladat száma, megnevezése:

562914
562917
562920
682002
855932

Munkahelyi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása
Iskolarendszeren kívüli szakmai
oktatás
856099 Egyéb
oktatást
kiegészítő
tevékenység

Vállalkozási tevékenység :

nincs

6. Működési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

7. Alapítás éve:

2008.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

9. Irányító szerv neve, székhelye:

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

10.

Felügyeleti szerv neve, székhelye:

11. Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.
önálló
jogi
személyként
működő
költségvetési szerv, vezetője az igazgató,
akit Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete határozott időre - 5 vagy
10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján

12.

Az intézmény képviseletére jogosult:

az igazgató

13.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvén ykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény

14.

Feladat ellátást szolgáló vagyon:

Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonát képezik, melynek
kezelői jogát az intézmény látja el az
önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló,
többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és
egységes
szerkezetbe
foglalására
megalkotott
18/2009.
(IX.
28.)
Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.

15.

A vagyon feletti rendelkezés joga:
az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet 10.
§ (4)-(5) bekezdései, a rendeltetésszerű
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

16.

Az ingatlanok címe, helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz. (használt alapterület: 73 m2)
1. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. sz.,
3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2)
8. sz. Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,
1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2)
Fülemüle Óvoda:
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.,
204. hrsz. (alapterülete: 1126 m2)
Hétszínvirág Óvoda:
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 19. sz.
6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az
iskolával együtt, az óvoda épület: 226 m2)
7. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.
2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2)
2. sz. Óvoda
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.
3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)

Napsugár Óvoda
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz.
841. hrsz. (alapterülete: 1940 m2 )
Makláry
Lajos
Általános
Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.
8. hrsz (alapterülete: 5905 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.
9. hrsz. (alapterülete: 976 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.
10. hrsz. (alapterülete: 873 m2)
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. sz.
44. hrsz. (használt alapterület: 1315 m2)
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 14. sz.
4942. hrsz.; 4944. hrsz.
(alapterülete: 820 m2 + 619 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.
4946. hrsz. (használt alapterület: 515 m2)
II. Rákóczi Ferenc Általános
Művészeti Iskola
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2)
Barcsa János Általános Iskola
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.
1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2)
Bocskai István Általános Iskola
4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. sz.
3262. hrsz. (alapterülete: 7566 m2)
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium,
Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 29.
4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
3506. hrsz. (alapterülete: 1228 m2)
4080 Hajdúnánás, Bocskai út 20.
3554. hrsz. (alapterülete: 2515 m2)
4080 Hajdúnánás, Irányi út 3.
3600. hrsz. (alapterülete: 1774 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
5193. hrsz (alapterülete: 6281 m2)
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
5192. hrsz. (alapterülete: 7122 m2)

és

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946. hrsz. (alapterülete: 7047m2)
Móricz Pál Városi Könyvtár és
Helytörténeti Gyűjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.
3510. hrsz (alapterülete: 2367m2)
Helytörténeti Gyűjtemény
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz.
4940. hrsz. (alapterülete: 1592m2)
Hajdú Ház és Kovácsműhely
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21.
87. hrsz. (alapterülete: 601m2)
Szociális Gondozási Központ
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.
1131. hrsz. (alapterülete: 1394 m2)
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.
2892. hrsz. (alapterülete: 554 m2)
Városi Bölcsőde
4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)

Záradék: A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okirata a 428/2010.
(XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2011. január 1-jén lép
hatályba.

Hajdúnánás, 2010. december 16.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Városi Bölcsőde

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.

3. Működési köre:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

4. Típus szerinti besorolása:
- a tevékenység jellege alapján :
közszolgáltató költségvetési szerv
- közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan működő költségvetési szerv, az
előirányzatok
feletti
rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv.
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás
rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott
szabályozás tartalmazza.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: bölcsődei ellátás
6. Alapvető szakágazat száma, megnevezése: 8891 Gyermekek napközbeni ellátása
Alaptevékenysége:
Alkalmazandó szakfeladat:
8891101 Bölcsődei ellátás
A
bölcsődébe
felvettek
ellátásával
kapcsolatos bevételek és kiadások.
841901 Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások elszámolás
Kisegítő tevékenysége:
A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a költségvetési főösszeg 10 %-a.
Alkalmazandó szakfeladatrend:
2011. január 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
562917 Munkahelyi étkeztetés
2011. február 1-től alkalmazandó szakfeladatok:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
Vállalkozási tevékenysége:

nincs

7. Alapítás éve:

1952

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás Városi Tanács VB

9. Irányító szerv neve, székhelye:

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

10. Felügyeleti szerv neve, székhelye:

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

11. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:

Észak-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatal

12. Költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje:

A szakmai vezetői állást nyilvános
pályázat útján kell betölteni.
A vezetői megbízatást 5 évre a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
adja.

13. Az intézmény képviseletére jogosult:

a szakmai vezető

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
szóló foglalkoztatási jogviszony

a
közalkalmazottak
jogállásáról
1992. évi XXXIII. törvény,
a M u n k a T ö rv én yk ö n yv é rő l s z ó l ó
1992. évi XXII. törvény

15. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Az
ingatlanok
és
ingóságok
az
önkormányzat tulajdonai, melynek kezelői
jogát
az
intézmény látja el
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 (a továbbiakban:
Vagyonrendelet) szerint.
16. A vagyon feletti rendelkezés:

az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet
10. §-a, a rendeltetésszerű használatot
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. §
(3) bekezdés szerint

17. Az ingatlan címe és
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)

Záradék:

A Városi Bölcsőde alapító okirata a 428/2010. (XII. 16.) számú Képviselőtestületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
jóváhagyásával 2011. január 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2010. december 16.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

2011. január 20. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelettervezet megtárgyalására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Különfélék

4.)

Interpellációk

2011. február 10. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a 2010. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 2/2010.
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat és a
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola komplex törvényességi vizsgálatára
érkezett szakértıi árajánlatokkal kapcsolatban
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

5.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola és a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

6.)

Javaslat a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplı tanulók jutalmazására
vonatkozóan
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

2
7.)

Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Egészségügyi és
Szociális, valamint Városfejlesztési Bizottságainak 2010. október-december között
végzett munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: érintett bizottságok

8.)

Különfélék

9.)

Interpellációk

2011. március 17. (csütörtök) de. 7,30 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

3.)

Tájékoztató a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti
tervének bemutatásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Tájékoztató a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évre
vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Tájékoztató az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hajdúnánási
Kirendeltségének 2010. évi munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a kirendeltség vezetıjének tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Elıterjesztés Hajdúnánás Város Közmővelıdési
Intézkedési Terv felülvizsgálatára
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és
Ügyrendi, valamint Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságainak 2010. októberdecember között végzett munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: érintett bizottságok

8.)

Különfélék

9.)

Interpellációk

Koncepciójához

kapcsolódó
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2011. április 21. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének
tapasztalatairól
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

4.)

Tájékoztató a városban mőködı civil szervezetek munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a szervezetek vezetıinek tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

6.)

Tájékoztató Hajdúnánás város közrend-, közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó:
Szólláth
Tibor polgármester (a
Városi
vezetıjének tájékoztatója alapján)
Véleményezi: minden bizottság

Rendırkapitányság

7.)

Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett
hulladékkezelési tevékenységével és a hozzá kapcsolódó kommunális adózással
kapcsolatban
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Városfejlesztési Bizottság

8.)

Különfélék

9.)

Interpellációk

2011. május 19. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Beszámoló a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2010. évi gazdálkodásáról, és a Kft.
2010. évi mérlegének jóváhagyása
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.
ügyvezetı igazgatójának elıterjesztése alapján)
Véleményezi: minden bizottság
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3.)

Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. mérlegének megállapítására és az
eredmény felosztására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft.
ügyvezetı igazgatójának elıterjesztése alapján)
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Beszámoló a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2010. évi
gazdálkodásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkezetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának beszámolója
alapján)
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat és a
II. Rákóczi Ferenc Általános és Mővészeti Iskola komplex törvényességi vizsgálatának
megállapításáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Elıterjesztés a szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatához
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Elıterjesztés a parlagfő mentesítés városi teendıirıl a 2011. évben
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Városfejlesztési Bizottság

8.)

Különfélék

9.)

Interpellációk

2011. június 23 (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2011. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra, és ezek alapján az
önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a Bocskai István Általános Iskola, a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
magasabb vezetıi álláshelyének betöltésére kiírt pályázatokra beérkezett pályázatok
elbírálására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
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4.)

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának
2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Különfélék

6.)

Interpellációk

2011. szeptember 15. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Beszámoló a Városi Bölcsıde 2010. évben végzett munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Beszámoló
a
Polgármesteri
Hivatal
Igazgatási
2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Különfélék

6.)

Interpellációk

és

Okmányirodájának

2011. október 13. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Beszámoló a Tourinform Iroda munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Beszámoló
a
Polgármesteri
Hivatal
2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl
Elıadó:
Szőcsné dr. Sebestyén Irén jegyzı
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011. évi munkájáról, figyelemmel a sajátos
nevelési igényő gyerekek problémakezelésének megoldására, a folyamatos igény
növekedés koordinálásának elısegítésére
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

Közgazdasági

Irodájának
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5.)

Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a városi fıállatorvos tájékoztatója alapján)
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Különfélék

7.)

Interpellációk

2011. november 17. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a 2011. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján az
önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló …/2011. (…) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

5.)

Javaslat a városi kitüntetı díjak adományozására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Tájékoztató Hajdúnánás általános iskoláinak közegészségügyi helyzetérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester (a kistérségi tisztifıorvos tájékoztatója
alapján)
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Beszámoló a Szociális Gondozási Központ munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

8.)

Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi mőködésérıl
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

9.)

Beszámoló a Mezei İrszolgálat 2011. évben végzett munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

10.) Beszámoló a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról
Elıadó:
Dombi György a Bőnmegelızési Tanács elnöke
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11.) Beszámoló a Mezei İrszolgálat mőködését felügyelı Tanácsnok 2010. november 1. és
2011. október 31. között végzett tevékenységérıl
Elıadó:
Dombi György tanácsnok
12.) Beszámoló az Észak-Hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás munkájáról
Elıadó:

Szólláth Tibor polgármester

Véleményezi: minden bizottság
13.) Különfélék
14.) Interpellációk

2011. december 15. (csütörtök) du. 15,00 óra
1.)

Polgármesteri jelentés
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

2.)

Elıterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

3.)

Elıterjesztés a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

4.)

Elıterjesztés az élelmezést nyújtó önkormányzati intézményeknél az intézményi térítési
díj alapját képezı élelmezési nyersanyag költségek felülvizsgálatára és módosítására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

5.)

Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi
munkateljesítményének alapját képezı 2012. évi kiemelt célok meghatározására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

6.)

Elıterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság vezetıje és hivatásos
állományú tagjai egyéni teljesítménykövetelményeinek alapját képezı 2012. évi kiemelt
célok meghatározására
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

7.)

Beszámoló a Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám)
2011. évi munkájáról
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester
Véleményezi: minden bizottság

8.)

Javaslat a képviselı-testület 2012. évi munkatervének összeállításához
Elıadó:
Szólláth Tibor polgármester

Véleményezi: minden bizottság
9.)

Különfélék

10.) Interpellációk

Hajdúnánás, 2010. december 16.

