Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

7/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.)
számú Képviselő-testületi Határozatával elrendelt, az önkormányzati
fenntartású közoktatási intézmények költség-hatékonysági elemzéséről, és a
város közoktatási feladatellátásának racionalizálására vonatkozó javaslatok
kidolgozásáról szóló szakértői vizsgálat eredményét megismerte, és az arról
készült szakértői jelentést elfogadja.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

8/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy jogutóddal kívánja megszüntetni a Makláry Lajos Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálatot
(OM azonosító: 031021, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám), a II. Rákóczi
Ferenc Általános és Művészeti Iskolát (OM azonosító: 031022, székhelye: 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám), és a Barcsa János Általános Iskolát (OM azonosító:
031023, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. szám) 2011. augusztus 1. napjával
azzal, hogy a feladataik ellátására jogutódként megbízza a Bocskai István Általános
Iskolát (OM azonosító: 031026, székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám).
A Bocskai István Általános Iskola székhelye 2011. augusztus 1. napjától:
4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

9/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlant – annak
funkcionális felújítását, átalakítását követően – legkorábban a 2012/2013. tanévtől óvodai
és általános iskolai feladatellátásra kívánja hasznosítani oly módon, hogy a Hajdúnánási
Óvoda 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám, és 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. szám alatti
telephelyeit megszüntetve a feladatellátás helye átkerül a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
szám alatti épületbe.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

10/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlant – óvodai és
általános iskolai feladatellátásra történő hasznosítás céljából – fel kívánja újítani, át
kívánja alakítani, ezért az ingatlant – átmenetileg – várhatóan a 2011/2012. tanévben nem
kívánja oktatási feladatok ellátására használni. A 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám
alatti épületben lévő tanulócsoportok az épület felújításának befejezéséig, átmenetileg a
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. szám alatti épületbe kerülnek elhelyezésre. Az
elhelyezésnél a fenntartó különös tekintettel kíván lenni a nevelő-oktatómunka
zavartalanságának feltételeire, és arra a körülményre, hogy az áthelyezés az érintett
iskolahasználók számára ne jelentsen aránytalan terhet.
Az ingatlan funkcionális felújításához, átalakításához Hajdúnánás Város Önkormányzata
pályázati forrást kíván igénybe venni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

11/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a kollégiumi feladatellátás költséghatékonyságának növelése, valamint a
kollégiumi ellátás elvárható színvonalon történő biztosítása érdekében a 4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 4. szám alatt lévő kollégiumot a 2011/2012. tanévtől át kívánja
helyezni a 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. számú ingatlan emeleti részébe, annak
funkcionális átalakítását követően.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

12/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium a 2011/2012. tanévtől nem lát el általános iskolai feladatokat, az
enyhefokban sérült értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
oktatása az összevont Bocskai István Általános Iskola szervezeti keretein belül történik
a 2011/2012. tanévtől.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

13/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy 2011/2012. tanévtől a pedagógiai szakszolgálatot szakfeladatainak
bővítésével, illetve az alapfokú művészetoktatási feladatokat az összevont Bocskai
István Általános Iskola feladatellátásán belül az iskola tagintézményeiként kívánja
megszervezni, míg az általános iskolai oktatást intézményegységek útján kívánja
ellátni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

14/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola használatában lévő
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. szám alatti épületben kialakított tornaszobát fel
kívánja újítani.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

15/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Hajdúnánási Óvoda 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatt lévő
tagóvodája épületének kiváltása céljából a 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 10. szám alatti
ingatlant, óvodai feladatellátás céljára, 2011. július 1. napjától használatba adja a
Hajdúnánási Református Egyházközségnek. Az esetleges átadást megelőzően a
Hajdúnánási Óvoda valamennyi tagintézményének alkalmazottait nyilatkoztatni kell arról,
hogy kívánnak-e az új fenntartóval munkaviszonyt létesíteni. Az óvodás gyermekek szüleit
is nyilatkoztatni kell az önkéntes átíratásról.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Református
Egyházközséggel folytasson tárgyalásokat az óvodai feladatellátás részbeni átadásátvételére vonatkozóan.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

16/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve:
A/ Változat
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az egységes szakképzési koncepció érvényesítése
céljából a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános
Iskola, Kollégium feladatellátása – jelen szervezeti kereteit megtartva – akként
módosul, hogy a 2011/2012. tanévtől a Kőrösi Csoma Sándor Székhelyintézmény
kizárólag gimnáziumi oktatást, a Csiha Győző Tagintézmény szakközépiskolai,
szakiskolai oktatást, szakképzést, és a sajátos nevelési igényű tanulók 9-10
évfolyamának nevelését-oktatását látja el.
B/ Változat
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az egységes középiskolai, és szakképzési
koncepció érvényesítése céljából a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképző és Általános Iskola, Kollégium Csiha Győző Tagintézmény
tagintézményi jellegét 2011. augusztus 1. napjától meg kívánja szüntetni, és a
tagintézményben folytatott szakközépiskolai, szakiskolai oktatást, szakképzést, és a
sajátos nevelési igényű tanulók 9-10 évfolyamának nevelését-oktatását
intézményegységei által kívánja ellátni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

17/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a szakközépiskolai, és szakképző évfolyamok áthelyezése során a 4080
Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám alatti épületegységben felszabaduló szaktantermek
átalakításával – a tornatermi kapacitás növelése érdekében – két testnevelés foglalkozásra
(táncoktatásra) alkalmas helyiség kialakításának lehetőségét vizsgálja meg.
A gimnáziumi oktatás színvonalának emelése céljából az intézmény felvételi eljárás
rendjében a gimnáziumba jelentkező tanulók felvételi követelményei között a
tanulmányi eredményekre vonatkozóan eredményességi határ kerüljön meghatározásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

18/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
megállapítja, hogy Hajdúnánás város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményrendszere a jelenlegi szervezeti keretek között gazdaságosan nem tartható fenn, és
úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) és (4) bekezdései, a 10. § (1) bekezdése, a 70. § (1) bekezdés a) pontja,
a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (4) bekezdése,
a 102. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 102. § (3) bekezdése alapján a 2011/2012.
tanévtől kezdődően át kívánja szervezni a város önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményeit.
A szakmaiság és gazdaságosság szempontjait figyelembe véve kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az alapfokú művészetoktatás normatíváinak 2012/2013. tanévtől való
minél nagyobb mértékű lehívása érdekében a tagóvodákban néptánc és társastánc,
képzőművészet, és zeneművészet területeken óvodai előkészítő csoportok indítását, az
1-4. évfolyamon néptánc oktatását kívánja bevezetni, illetve a színművészet-dráma, és
képzőművészeti oktatást bővíteni.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglalt javaslatok
figyelembevételével gondoskodjon a döntés-előkészítő munkák végrehajtásáról, és tegyen
javaslatot a város intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében szükséges
döntések meghozatalára.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

19/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
úgy határoz, hogy a Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat által végzett pedagógiai
szakszolgálati feladatok ellátását költségmegtakarítási szempontból, valamint a
szakmai feladatellátás körülményeinek javítása érdekében, a közoktatásról szóló
LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 15. pontjában biztosított lehetőség alapján
2011. március 1. napjától áthelyezi a 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. számú
épület oktatási célra nem használt termeibe.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az áthelyezés szakmai
szempontoknak megfelelő végrehajtásáról gondoskodjon, és a Makláry Lajos
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést
a képviselő-testület február havi ülésére terjessze elő.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

20/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági vizsgálat alapján
úgy határoz, hogy az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő állami támogatások
minél nagyobb arányú lehívása érdekében kerüljön megállapításra a város
közoktatási intézményeibe járó halmozottan hátrányos helyzetű óvodás és
iskolás korú gyermekek száma.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat szakembereinek és a közoktatási intézmények vezetőinek,
gyermekvédelmi felelőseinek bevonásával mérje fel a város közoktatási
intézményeibe járó halmozottan hátrányos helyzetű óvodás és iskoláskorú
gyermekek körét, és működjön közre a szülők tájékoztatásában, és az önkéntes
nyilatkozattétel elősegítésében.

Felelős:
Szűcsné dr. Sebestyén Irén jegyző
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

21/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 357/2010. (X. 28.)
számú Képviselő-testületi Határozatával elrendelt költséghatékonysági
vizsgálat alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Óvoda 4085 HajdúnánásTedej, Rózsa F. u. 1. szám alatti tagóvoda épületének fűtési rendszere a
gazdaságossági és hatékonysági szempontok szem előtt tartásával kerüljön
átalakításra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fűtéskorszerűsítésre
vonatkozó előterjesztést a következő testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

22/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény 40. § a) pontjában
előírt minősítési kötelezettség egységes végrehajtása érdekében az
önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek minősítési eljárása
teljesítményértékelési eljárásrendben kerüljön meghatározásra.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a teljesítményértékelési
eljárásrend kidolgozásáról gondoskodjon, és annak tervezetét a március havi
testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. március 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

23/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a
383/2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a
meghirdetett pályázatra beérkezett pályázatokra - a Hajdúnánási Gyermek- és
Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám)
ügyvezetőjévé 2011. február 01-től 2012. január 31-ig terjedő időtartamra
HERTER GYULA
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám
alatti lakost 350.000.-Ft/hó munkabérrel megválasztja.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a pályázókat
értesítse, illetve Herter Gyula 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám alatti
lakossal a munkaszerződést kösse meg.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

24/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 100 %-os
tulajdonában álló, Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) 2010.
évi beszámolójának eseti könyvvizsgálatával a Nyír-Audit Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u.
7., cégjegyzékszám:15-09-064875, adószám: 11499198-2-15, MKVK
nyilvántartási szám: 000980, képviselő: Remenyikné Kovács Róza
ügyvezető) bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Nyír-Audit Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u.
7. szám) és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) értesítse,
valamint a 2011. február 8-ai képviselő-testületi ülésre ismételt előterjesztés
elkészítéséről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 04. - értesítésre
2011. február 08. - előterjesztés készítésére

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

25/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
szám) módosított alapító okiratát - a melléklet szerint - elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

HAJDÚNÁNÁSI GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT KFT.
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ
OKIRATA
Alulírott, mint a társaság kizárólagos tagja a 2006. évi IV tv. 167. § (1) és (2) bek. alapján az
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságváltozásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az alábbiak szerint határozom meg:
I. A TÁRSASÁG ADATAI
1. pont
A Társaság cégneve: Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:

Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.
2. pont

A Társaság székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6.
A Társaság telephelyei:

4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.
4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19.
4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12.
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107.
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 4.
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12.
3. pont
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖREI

A társaság fő tevékenységi köre: Egyéb vendéglátás
A társaság további tevékenységi körei:
Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetőfedés, tetőszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés

Rendezvényi étkeztetés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A társaság közhasznú tevékenységei:
Egyéb vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Gyermekek napközbeni ellátása
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:
Egyéb épületgépészeti szerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Festés, üvegezés
Épületépítési projekt szervezése
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Tetőfedés, tetőszerkezet-építése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Villanyszerelés
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Sport, szabadidős képzés
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
A társaság által végzett üzletszerű gazdasági tevékenységek kiegészítő jellegűek, a társaság a
vállalkozási tevékenységet a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében, a társaság
közhasznú céljai veszélyeztetése nélkül köteles végezni.
A társaság bejegyzéséig a közhasznú társaság hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem
végezhet, továbbá az engedélyköteles tevékenységeket csak a hatósági engedélyek
beszerzését követően gyakorolhatja.
A társaság a gazdálkodási tevékenységéből származó nyereségét nem osztja fel tagjai között,
azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységei ellátására köteles fordítani.
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4. pont
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA
Hajdúnánás Város Önkormányzata
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

(adószám: 15372662-2-09)
5. pont
A TAG TÖRZSBETÉTE, ÜZLETRÉSZE, SZAVAZATA
Tag neve
Hajdúnánás Város
Önkormányzata

Törzsbetét (Ft)
készpénz
apport
150.700.000,- Ft
116.200.000.34.500.000.-

Szavazatok
száma

Üzletrész
%

150.700

100

II. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY
6. pont
A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE
A társaság törzstőkéje 150.700.000.-Ft, azaz Százötvenmillió-hétszázezer forint, amelyből
116.200.000.-Ft pénzbeli betét, 34.500.000.-Ft apport, amely a hajdúnánási 3508 hrsz alatt
nyilvántartott ingatlanból áll.
7. pont
A TÖRZSTŐKE MEGFIZETÉSE
A társaság alapítója a 116.200.000.-Ft törzsbetétet a társaság bankszámlájára befizette. Az
apportként bevitt hajdúnánási 3508 hrsz alatti ingatlan szintén a társaság rendelkezésére áll.
8. pont
A TAG ÜZLETRÉSZE ÉS FELOSZTÁSA
A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok
fűződnek.
Az alapító üzletrésze közvetlen irányítást biztosító befolyásnak minősül.
A társaságnak egy üzletrésze van, amely az alapító tulajdonában áll. Az üzletrész kívülálló
személyre adás-vételi szerződésen kívül más jogcímen nem ruházható át.
Az üzletrész csak átruházás, megszűnt tag jogutódlása és öröklés esetében osztható fel. A
felosztáshoz az alapító hozzájárulása szükséges.
A társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg.
9. pont
A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA
Az alapító a törzstőke felemelését rendelheti el, ezt teljesíteni új törzsbetétek befizetésével
lehet. A törzstőkét csak a törzsbetétek teljes befizetését követően szabad felemelni.
A törzstőke felemelése a cégjegyzékbe való bejegyzéssel válik érvényessé.

Az alapító elrendelheti a törzstőkét 3.000.000.-Ft-ig terjedő mértékben leszállítani. Az erről
szóló alapítói határozatban meg kell jelölni, hogy erre tőke kivonás vagy veszteség rendezése
érdekében vagy a saját tőke más elemeinek növelése érdekében kerül sor.
A törzstőke leszállítása esetében a megmaradó törzsbetétek legkisebb összege 100.000.-Ft-nál
nem lehet kevesebb.
A törzstőke leszállítását az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett
bejelenteni, a társaság hitelezőit a Gt.. rendelkezései keretei között felhívni.
10. pont
A DÖNTÉSHOZATAL
A társaságnál taggyűlés nem működik.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést is,
b.) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen
kártérítési igények érvényesítése, továbbá intézkedése az ügyvezető ellen indított
perekben a társaság képviseletéről,
c.) az üzletrész felosztásáról,
d.) az ügyvezető megválasztásáról, visszahívásáról és díjazása megállapításáról és az
ügyvezető tekintetében – munkaviszony fennállta esetén – a munkáltatói jogok
gyakorlója,
e.) a könyvvizsgáló megválasztásáról és visszahívásáról,
f.) a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról és visszahívásáról,
g.) a társaság jogutód nélküli megszűnéséről, átalakulásáról, valamint más gazdasági
társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről,
h.) az alapító okirat módosításáról,
i.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt,
j.) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről kötött megállapodás megkötése,
k.) mindazon kérdésekről, amelyeket a jogszabályok vagy a jelen alapító okirat
kizárólagos hatáskörébe utal
A döntéshozatalt megelőzően az alapító köteles a felügyelő szerv, valamint a legfőbb szernek
nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv véleményének megismerése érdekében ülést
összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről
készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.
III. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS
11. pont
A társaságot a vezető tisztségviselők képviselik harmadik személyekkel szemben, valamint a
bíróságok és más hatóságok előtt.
A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való
jogosultság.

A cégjegyzés módja önálló.
A cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében oly módon, ill. formában kell aláírnia, ahogyan azt
a hiteles cégaláírási nyilatkozat (címpéldány) tartalmazza.
A társaság cégjegyzése a társaság iratain úgy történik, hogy a társaság képviseletére
jogosultak az iratokat a társaság cégneve alatt - hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak
megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.
A közhasznú szervezet vezető szerve legalább évi egy alkalommal ülésezik. Az ülést a
legfőbb szerv elnöke hívja össze, írásban, az ok és cél, valamint a napirendi pontok
megjelölésével. A legfőbb szerv ülései nyilvánosak, határozatát egyszerű szótöbbséggel
hozza.
A vezető szerv döntéseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a vezető szerv döntésének
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A vezető szerv döntéseit az érintettekkel helyben szokásos módon (helyi tv, illetve a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája), a határozatok közzétételével közli, valamint a
Felügyelő Bizottságot, a Könyvvizsgálót és a társaság tulajdonosát a döntés meghozatalát
követő 8 napon belül írásban és elektronikus formában értesíti.
A közhasznú szervezet irataiba való betekintés előzetes egyeztetés alapján minden érintett
számára lehetséges.
A közhasznú szervezet szolgáltatás igénybevételének módja: a gyermekétkeztetést a
gyermekek az oktatási intézményeken, míg a felnőtt étkeztetést a felnőttek a közhasznú
szervezeten keresztül vehetik igénybe.
A közhasznú szervezet minden év május 31-ig írásban beszámol az azt megelőző év
eredményéről, a végzett tevékenységről, melyet az alapító köteles nyilvános ülés keretében
megtárgyalni.
A döntéshozatalt megelőzően a tag köteles a felügyelő szerv, valamint a képviseleti szerv
véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket
beszerezni. A felügyelő szerv és a képviseleti szerv írásos véleményezés esetén döntéshozatalt
megelőző 8. napig kötelesek véleményüket a vezető szerv tudomására hozni.
IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE
12. pont
A TÁRSASÁG ÜGYVEZETÉSE
A társaság ügyeinek intézését és a társaság képviseletét a tagok közül, vagy kívülálló
személyek köréből választott ügyvezető látja el. Az ügyvezető csak természetes személy
lehet, feladata csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. Az ügyvezető a
társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.
A tagok személyében, vagy üzletrészében bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek
átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését, vagy bevonását az
ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken.

Az ügyvezető feladatát egyebekben a társasági szerződés, a taggyűlés és a hatályos
jogszabályok határozzák meg.
A Társaság ügyvezetője:
HERTER GYULA

(sz.: Gyoma, 1964. 11. 01., an.: Izsó Piroska)
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám
Az ügyvezető kijelölése 2011. február 1. napjától 2012. január 31. napjáig szól.
A társaság dolgozói felett a munkáltatói jogokat Herter Gyula ügyvezető gyakorolja.
Az ügyvezető jogviszonyára – ha az ügyvezetői tisztséget nem munkaviszony keretében látja
el – a Ptk-nak a megbízási szerződésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Az ügyvezető tisztsége megszűnik:
 a megbízás időtartamának lejártával,
 visszahívással,
 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével,
 lemondással,
 elhalálozással.
Az ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a társaság működőképessége
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá,
kivéve ha a társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már
megelőzően gondoskodott.
Az ügyvezető évenként írásos beszámolóban köteles rögzíteni a társaság vagyona
felhasználását, ill. a célok megvalósítása érdekében végzett tevékenységét.
Az ügyvezető köteles gondoskodni arról, hogy az éves beszámolóval egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készítsen az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3) bek-nek megfelelően.
A közhasznúsági jelentés elfogadásához az alapító döntése szükséges.
A társaság ügyvezetője a társaság határozatairól köteles nyilvántartást vezetni. A határozatok
könyvében az alapító a döntéseit időrendben köteles nyilvántartani oly módon, hogy a
nyilvántartásból az alapító döntésének tartalma, a döntés időpontja és hatálya, valamint a
döntést megelőzően az ügyvezetőtől és a felügyelő bizottságtól beszerzett írásos vélemény
tartalma megállapítható legyen.
13. pont
A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
A társaság felügyelő bizottsági tagjainak száma 3 fő. A társaság felügyelő bizottságának
tagjai:

•
•
•

Tóth Péter (1970.09.17., an: Szennyai Anna) 4080 Hajdúnánás, Reményi u. 7/a.
Richter Éva (1953.10.16., an: Tar Julianna) 4080 Hajdúnánás, Bocskai u .48.
Szabó András (1963.03.19., an: Boros Mária) 4080 Hajdúnánás, Hőforrás u. 26.

A társaság felügyelő bizottsági tagjai tevékenységüket 2011. november 30-ig terjedően látják
el.
A felügyelő bizottság 3 havonta ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását
– az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő
bizottság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelő bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, amelyet a közhasznú
társaság legfőbb szerve hagy jóvá.
A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság sorából elnököt választ. A
felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két tag jelen van.
Határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, ill.
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem
érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, se azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a
felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagjai az alapító ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
14. pont
A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA
A Társaság könyvvizsgálója:
„NYÍR-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7,
cégjegyzékszám: 15-09-064875,
képviselő: Remenyikné Kovács Róza ügyvezető)
A könyvvizsgálatáért felelős személy:

REMENYIKNÉ KOVÁCS RÓZA
(an.: Szeiffert Róza)
4400 Nyíregyháza, Moszkva u. 7.
Könyvvizsgálói igazolvány száma: 002010
A könyvvizsgáló kijelölése 2010. január 31-ig szól.
A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét köteles a
könyvvizsgálóval ellenőriztetni. A könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a
beszámolóról a tag nem hozhat döntést. Ezen túlmenően a könyvvizsgáló a tag elé terjesztett
minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós
adatokat tartalmaz-e, ill. megfelel-e a jogszabályok előírásainak.
A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő
bizottság tagjaitól, ill. a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság
bankszámláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja.
A könyvvizsgáló a társaság alapítójának ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a
könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, ill a felügyelő bizottság ülésére is
meg lehet hívni. ill. a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, ill. tudomást szerez arról, hogy a társaság vagyonának
jelentős mértékű csökkenése várható, ill. olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők
vagy a felügyelő bizottsági tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után,
köteles a társaság alapítójának, vezető szervének összehívását kérni.
Ha a társaság alapítójának legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szer a
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban ill. a Polgári
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadóak.
15. pont
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS ÜZLETI ÉVE
A társaság az alapító okirat aláírásától kezdődően határozatlan időtartamra alakul.
16. pont
A FELÜGYELŐ SZERV TAGJAINAK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE
A felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve a könyvvizsgáló személye vonatkozásában nem
lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a

tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója, illetve
e) a társaság megszűntét követő két évig nem lehet más társaság vezető tisztségviselője az
a személy, aki olyan társaságnál töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozást nem egyenlítette ki.
17. pont
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
A társaság gazdálkodását a magyar jogszabályok és a magyar számviteli szabályok szerint
végzi.
18. pont
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
A társaság megszűnik, ha
 elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
 elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását,
 a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti,
 jogszabály így rendelkezik,
 a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
A társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén az alapító részére a tartozások
kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjei alapításkori értéke adható ki. Az ezt meghaladó
vagyonát a társaság főtevékenysége szerinti hasonló közhasznú tevékenységre kell fordítani.
19. pont
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az ügyvezető a jelen alapító okiratban, a társaság adataiban történő változások tényét
30 napon belül bejegyzés és közzététel végett bejelenti a cégbíróságnak.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Hajdúnánás, 2011. január 27.

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

26/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 384/2010.
(XI.25.) számú Képviselő-testületi Határozatával a Hajdúnánási Újság
főszerkesztői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős:
Határidő:

-

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Újság
főszerkesztői feladatainak ellátásával - a 342/2009. (XI. 26.) számú
Képviselő-testületi Határozat alapján létrejött megbízást változatlan
feltételek mellett meghosszabbítva - 2011. február 01-től 2011. június 30-ig
terjedő időtartamra
VARGA LAJOS
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/c. szám
alatti lakost bízza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a pályázókat
értesítse, illetve Varga Lajos 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/c. szám
alatti lakossal a megbízás időtartamára a szerződést kösse meg.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.- az értesítésre

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

27/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 341/2008. (X. 16.)
számú Képviselő-testületi Határozatának 2., 3. és 4. pontjait hatályon kívül
helyezi.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

28/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi Bűnmegelőzési Tanács
tagjainak az alábbi szervezetek képviselőit választja meg:
-

-

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
(képviseli: Szólláth Tibor polgármester)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Városrendészeti tanácsnok
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Hajdúnánás Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám
Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám
Mezei Őrszolgálat
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 25. szám
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület
4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 3. szám
„Őrszem” Bűnmegelőzési Egyesület Biztonsági Szolgálat
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Közbiztonsági Alapítvány
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 140. szám
Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet
Hajdúnánási Mentőállomása
4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11. szám

2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a városi
Bűnmegelőzési Tanácsban az alábbi szervezetek képviselői tanácskozási joggal
vehetnek részt:
-

Helyi Televízióért Alapítvány
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14 szám
Hajdúnánási Újság Szerkesztősége
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám
Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 8. IV/10.

A képviselő-testület a városi Bűnmegelőzési Tanács feladatait az alábbiak szerint
határozza meg:
-

Gyermek és fiatalkorúak, valamint időskorúak elleni bűncselekmények
visszaszorítása;
A családon belüli erőszak megelőzése, felderítése;
Külterületek mezőgazdasági területein a bűncselekmények megelőzése;
Káros szenvedélyek kialakulásának, következményeinek megakadályozása;
Természet - és környezetkárosítás megelőzése;
Közlekedési és környezetkárosítás megelőzése;
Közlekedési és közúti balesetek megelőzése;
Közterületek rendjének biztosítása, a bűncselekmények megelőzése;
Személy elleni erőszakos bűncselekmények, betöréses, valamint gépjármű lopások
megelőzése;
Pályázati úton történő forrásteremtés és ezen források bűnmegelőzési célokra
történő felhasználása;
Felvilágosító munka végzése (bűnmegelőzési kommunikáció).

3.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi Bűnmegelőzési Tanács
elnökének Dombi György önkormányzati képviselőt választja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

29/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 388/2008.
(XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott városi
Bűnmegelőzési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon
kívül helyezi.
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városi
Bűnmegelőzési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát
megismerte és azt a melléklet szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

HAJDÚNÁNÁS VÁROS
BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSÁNAK

Szervezeti és Működési Szabályzata

Bűnmegelőzési Tanács
Szervezeti és Működési Szabályzata
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint az
önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítésére és
ellenőrzésére bűnmegelőzési és közbiztonsági szervezetet hozhatnak létre.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 341/2008. (X. 16.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elfogadta Hajdúnánás Város Bűnmegelőzési Koncepcióját,
melynek alapján a városi Bűnmegelőzési Tanács létrehozására került sor.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti,
közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás elősegítése mellett, Hajdúnánás lakossága
biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények megelőzése, számának csökkentése, a város
közrendjének, közbiztonságának javítása a Bűnmegelőzési Tanács feladata.
A Bűnmegelőzési Tanács megnevezése: Hajdúnánás Város Bűnmegelőzési Tanácsa
A Bűnmegelőzési Tanács székhelye:
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében a
Bűnmegelőzési Tanács működésének szabályait maga határozza meg, az alábbiak szerint:
I.
Általános rendelkezések
-

A közbiztonság területén jelentkező helyi önkormányzati feladatok stratégiájának,
kezelésének kidolgozása és hatékony működtetése.

-

A Bűnmegelőzési Tanács véleményező, javaslattevő szervezet, mely a város
lakosságának, civil szervezeteinek, intézményeinek és gazdasági egységeinek
együttműködésével valósítja meg céljait.

-

A Bűnmegelőzési Tanács az alakuló ülésén minősített többséggel elfogadott Szervezeti és
Működési Szabályzat alapján működik.
II.
A Bűnmegelőzési Tanács szervezete

1.

A Bűnmegelőzési Tanács tagjai:
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat
- Városrendészeti tanácsnok
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
- Hajdúnánás Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság
- Mezei Őrszolgálat
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
- Hajdúnánási Polgárőr Egyesület
- „Őrszem” Bűnmegelőzési Egyesület Biztonsági Szolgálat
- Közbiztonsági Alapítvány

-

2.

Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi
Regionális
Hajdúnánási Mentőállomása
Tanácskozási joggal felruházott tagjai:
- Hajdúnánási Újság szerkesztősége
- Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány
- Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete

Mentőszervezet

III.
A Bűnmegelőzési Tanács feladata és hatásköre
1. A Bűnmegelőzési Tanács a tárgyévre vonatkozó, rögzített munkaterv szerint tartja üléseit.
2. A Bűnmegelőzési Tanács döntési, irányítási jogkörrel nem rendelkezik, kizárólag
javaslattevő, véleményező tevékenységet lát el.
3. A Bűnmegelőzési Tanács javaslatait, véleményét állásfoglalások formájában rögzíti.
4. A Bűnmegelőzési Tanács munkájában annak tagjai személyesen vagy képviselőjük –
elsősorban vezetőjük – útján vesznek részt. Akadályoztatása esetén a szervezet vezetője
érdemi helyettesítéséről gondoskodik.
Ebben az esetben a szervezetek állandó képviselőjének akadályoztatása esetén, a tagok, a
helyettesítőnek kötelesek írásos meghatalmazást adni, melyet a Bűnmegelőzési Tanács
ülésén a helyettesítőnek át kell adnia a jegyzőkönyvvezető részére.
5. A Bűnmegelőzési Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak.
6. A Bűnmegelőzési Tanács minősített többségű szavazással, szavazati joggal rendelkező
tagjai sorából alelnököt választ.
7. A Bűnmegelőzési Tanács tagjainak megbízatása megszűnik:
a.) lemondással
b.) a Bűnmegelőzési Tanács tagságának megszűnésével.
IV.
A Bűnmegelőzési Tanács tagjainak feladata és hatásköre
1.

Az elnök
a.
b.
c.
d.

összehívja és vezeti a Bűnmegelőzési Tanács ülését,
megállapítja és az ülés alatt figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét,
biztosítja az ülés zavartalan rendjét,
a Bűnmegelőzési Tanács munkatervében meghatározott ülést megnyitja,
vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,
e. a vita alapján megfogalmazza a napirendi ponthoz kapcsolódó véleményt,
olyképpen, hogy arra egyértelmű igen-nel, vagy nem-el lehessen szavazni,
f. a napirendi pontot szavazásra bocsátja, majd kihirdeti a vélemény alapján
elfogadott állásfoglalást,
g. berekeszti az ülést

2.

Az alelnök

a. az elnök akadályoztatása esetén ellátja az 1. pontban meghatározott elnöki
feladatokat
3.

4.

A Hajdúnánási Újság szerkesztősége, a Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány és
a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete
a. tanácskozási joggal vesznek részt a Bűnmegelőzési Tanács ülésein
b. tájékoztatást adnak a tanács üléséről.
A Bűnmegelőzési Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök,
mindkettőjük akadályoztatása esetén – függetlenül az általuk meghatalmazott
helyettesítőtől - az ülésen megválasztott levezető elnök vezeti.

5.

A Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete által megválasztott személy lehet.

6.

A Bűnmegelőzési Tanács ülésein szavazati joggal a Bűnmegelőzési Tanács tagjai
rendelkeznek.
V.
A Bűnmegelőzési Tanács működése

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

A Bűnmegelőzési Tanács feladatait az ülésein gyakorolja.
A Bűnmegelőzési Tanács félévente (tavasszal és ősszel), - ill. rendkívüli esetekben az
elnök, vagy a tanács legalább 3 tagjának kezdeményezésére - ül össze.
Az ülés meghívóját és írásos anyagát az ülést megelőző 8. napig kell a tanács
tagjaihoz eljuttatni.
A jegyzőkönyv elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, mely tartalmazza
a Bűnmegelőzési Tanács tagjait, a jelenlévő tagokat, illetve azok meghatalmazottjait, a
hozott állásfoglalásokat és a leadott szavazatokat.
A jegyzőkönyvet az elnök és az alelnök írja alá.
A jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó egyéb dokumentumok kezelését és
megőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi.
A Bűnmegelőzési Tanács ülése határozatképes, amennyiben a szavazati joggal
rendelkező tagok több mint fele jelen van.
A ülésen jelen lévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek,
döntésüket állásfoglalás formájában rögzítik. A tárgyban megfogalmazott kisebbségi
véleményt az állásfoglalás végén rögzíteni kell. Minősített többségű szavazás
szükséges a szervezeti és működési rend elfogadásához, valamint az elnök és alelnök
megválasztásához.
A Bűnmegelőzési Tanács ülései nyilvánosak.
VI.
Záró rendelkezések

A Bűnmegelőzési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. február 1-jén lép
hatályba.
Hajdúnánás, 2011. január 27.
Dombi György
elnök

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

30/2011. (I. 27.) 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 393/2010.
(XI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal elhatározott „Hajdúnánás intelligens
iskoláiért” című projekt keretében végrehajtandó „TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 – árubeszerzés
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg:
1. A Szinva Net Informatikai Kft-nek (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) az I. részre vonatkozó
ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata mindenben megfelelt a
kiírásnak.
2. A Szinva Net Informatikai Kft-nek (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) a II. részre vonatkozó
ajánlata a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés f)
pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlat nem felelt az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
3. Az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) az
I. részre vonatkozó ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata
mindenben megfelelt a kiírásnak.
4. Az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-nek (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) a
II. részre vonatkozó ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata
mindenben megfelelt a kiírásnak.
5. A FullTec Computer Kft-nek (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) az I. részre vonatkozó
ajánlata érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata mindenben megfelelt a
kiírásnak.
6. A FullTec Computer Kft-nek (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) a II. részre vonatkozó
ajánlata a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés
f) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlat nem felelt az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
7. Az ICT Systems Zrt-nek (1116 Budapest, Barázda u. 42.) az I. részre vonatkozó ajánlata
érvényes, ugyanis a részajánlatra vonatkozó ajánlata mindenben megfelelt a kiírásnak.
8. A Balázs-Diák Kft-nek (1043 Budapest, Csányi László u. 34.) a II. részre benyújtott
ajánlata a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés
f) pontja alapján érvénytelen, ugyanis az ajánlat nem felelt az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 10.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

31/2011. (I. 27.) 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 393/2010. (XI. 25.) számú
Képviselő-testületi Határozattal elhatározott „Hajdúnánás intelligens iskoláiért”
című projekt keretében végrehajtandó „TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 –
árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint döntéshozó, az
alábbiak szerint hozza meg:
1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. része nyertesévé a FullTec Computer
Kft-t (1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 226.) nyilvánítja.
2. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás I. része tekintetében a második
helyezettnek (a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtónak) a Szinva Net
Informatikai Kft-t (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) nyilvánítja.
3. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás II. része nyertesévé az ezen rész
tekintetében egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.)
nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint az
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 10.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

32/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Észak-Hajdúsági
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselőjeként Szólláth Tibor
polgármestert delegálja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hajdúdorog
Város Önkormányzatának polgármesterét, mint az Észak-Hajdúsági
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnökét
értesítse.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 04.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

33/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás
(4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) közötti - a pedagógiai szakszolgálati
feladatok ellátására vonatkozó - együttműködési megállapodást a melléklet
szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására, és felkéri, hogy az aláírt együttműködési
megállapodást a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás részére küldje meg.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 04.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (székhely:
4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.; képviseletében eljáró: Kiss Attila, elnök) – a
továbbiakban Társulás - ;
másrészről Hajdúnánás Város Önkormányzata (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
1., képviseletében eljáró: Szólláth Tibor, polgármester) – a továbbiakban Önkormányzat - ;
között a mai napon a következő feltételek szerint:
1. A megállapodás célja:
A

Felek

megállapodnak

abban,

hogy

-

Hajdúnánás

Városi

Önkormányzat

Képviselő-testületének 33/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozata értelmében - a
Társulási megállapodás alapján és a jelen okiratban foglaltak szerint, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 34-35. §-okban szabályozott pedagógiai szakszolgálat kistérségi
szinten történő feladatellátása tárgyában 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig
terjedő időtartamra megállapodást kötnek.
2. A megállapodás alapja:
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 8. számú
melléklet III. fejezetének 2.2.2. alpontja.
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat
Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztõ
felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés
FAJLAGOS ÖSSZEG: 14 000 forint/fő/év
– 2011. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra
– 2012. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra.
A többcélú kistérségi társulás alaptámogatást a Közokt. tv. 34. § a)–b), d)–f) és h) pontjai
szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának megszervezése
esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra vezetett nyilvántartás
szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi gyakorisággal részesít ellátásban:
– logopédiai ellátás esetén legalább heti egy alkalommal,

– a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. § (2) bekezdésében és az 1. számú melléklete 6. és 7.
pontjában meghatározottak figyelembevételével megszervezett gyógytestnevelés esetén
legalább heti két alkalommal,
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2011. évben legalább hat
alkalommal,
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén 2011. évben legalább egy alkalommal,
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés esetén a
4/2010. (I. 19.) OKM rendeletben meghatározott időkeretben.
A többcélú kistérségi társulás a nevelési tanácsadás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés

és

gondozás,

fejlesztő

felkészítés,

logopédiai

ellátás,

gyógytestnevelés

szakszolgálati feladatok esetében az alaptámogatás kétszeresét veheti igénybe azon ellátottak
után, akik számára a szolgáltatást lakóhelyükön, vagy abban a közoktatási intézményben
biztosítja, ahol óvodai nevelésben részesülnek, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkeznek.
Nevelési tanácsadás esetében a támogatás kizárólag a nevelési tanácsadó, a nevelési
tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálat által biztosított fejlesző
foglalkoztatásban, terápiás gondozásban részesült ellátottak után igényelhető. A 2011. évben
legalább hat alkalommal történő ellátásba a gyermek, a tanuló vizsgálata – melynek
eredményeként az ellátásba vétel megállapításra kerül – nem számítható be, csak a
szakvélemény alapján végzett tényleges fejlesztés, terápiás gondozás.
Logopédiai ellátás esetén a támogatás szempontjából nem vehetők figyelembe – a 4/2010.
(I. 19.) OKM rendelet 29. §(1) bekezdésének rendelkezése szerinti – a kizárólag az óvodai
nevelésben részt vevő gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát szolgáló
szűrővizsgálaton részt vevők.
A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti
feltételeknek megfelelő intézmények, továbbá a 2.2.1. e) pont szerinti támogatással érintett
tagintézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a pedagógiai szakszolgálati
feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel.
3. A megállapodás tárgya:
A feladatellátás keretében az Önkormányzat biztosítja, hogy a Makláry Lajos Általános
Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
(4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3., továbbiakban: Intézmény) által 2011. január 1-től 2011.
december 31-ig ellátja:
-

Nevelési tanácsadás keretén belül a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek problémáinak feltárását, ennek alapján szakvélemény készítését, a

gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatását a pedagógus és a szülő bevonásával,
továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítését az iskolakezdéshez, ha a
gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt szükségessé teszi. A nevelési tanácsadás e
feladatai körében pedagógiai, pszichológiai támogatást, fejlesztést, terápiás gondozást
nyújt a gyermeknek, a tanulónak, illetve támogatja a pedagógus nevelő és oktató
munkáját, segíti a családdal való kapcsolattartást.
-

Logopédiai ellátás keretében a beszédindítás, beszédhibák javítását, nyelvikommunikációs zavarok javítását, dyslexia megelőzését és gyógyítását.

-

Gyógytestnevelés keretében a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú
testnevelési foglalkoztatását, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógyvagy könnyített testnevelésre utalja.

Nevelési tanácsadásban, logopédiai ellátásban és gyógytestnevelésben kell részesíteni
Hajdúnánás és Hajdúdorog közigazgatási területén élő azon lakosokat, akik ez ellátások
igénybevételére jogosultak.

4. A Felek jogai és kötelezettségei:
- A megállapodás megszegéséből eredő károkért a szerződést megszegő fél a másik fél
irányába felelősséggel tartozik.
- A szerződés megszegésből eredő kár összegét a felek egyeztetés útján közösen állapítják
meg, és megállapodásban rögzítik a kártérítés módját és határidejét.
- A feleket együttműködési kötelezettség terheli a folyamatos ellátás biztosítása érdekében
szerződésszegés esetén is.
- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a közoktatási szakszolgálati feladatellátásokra
vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek
betartására.
- Az Önkormányzat a Társulás részére a feladatellátás működéséről igény szerint, de
legalább évente egy alkalommal beszámol.
- Az Önkormányzat

köteles a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási

kötelezettség teljesítéséhez és a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat kellő időben,
írásban a Társulás rendelkezésére bocsátani.
- Az Önkormányzat vezetője kijelenti, hogy jelen megállapodással átvállalt feladatok
ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket az Intézmény ismeri, azokat
maradéktalanul betartja és betartatja.

- Az Önkormányzat vezetője évente tájékoztatást ad a Társulási Tanácsnak a jelen
megállapodásban vállaltak megvalósításáról.
- Felek a megállapodás alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó
ellenérték összegét - a mindenkor érvényes költségvetési törvény és más jogszabályok
előírásaitól függően - az alábbiak szerint állapítják meg: az ellenérték összege a Társulás által
igényelhető kiegészítő támogatás összegével azonos összeg. A Társulás az állami támogatás
igénylését a Társulás munkaszervezete útján végzi.
- Társulás az állami támogatás igénylését a hatályos költségvetési törvényben foglalt
szabályoknak megfelelően nyújtja be. A támogatás igénylésén túlmenően elvégzi azok
módosítását, az arról való lemondást és a velük való elszámolást az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény V. fejezetében foglalt szabályainak megfelelően.
- A Társulás a szolgáltatás ellenértékét a Társulás bankszámlaszámára történő megérkezését
követő 15 banki napon belül köteles átutalni az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. Hajdúnánási
Fiókja által vezetett 11738077-15372662 számú pénzforgalmi számlájára.
- Az Önkormányzat a Társulástól befolyó ellenértéket továbbítja az Intézménynek, aki azt
a kapcsolódó jogszabályi előírásoknak megfelelően a szolgáltatással felmerülő működési
költségekre használhatja fel. Az Önkormányzat a társulástól kapott ellenértéket illetve annak
felhasználását számvitelében köteles elkülönítetten nyilvántartani.
- Az Önkormányzat vállalja, hogy a megállapodásban meghatározott feladatokat az állami
normatíva felhasználásával látja el. Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe. Az ellátás
igénybevétele önkéntes.
5. A megállapodás megszűnése:
A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás megszűnik:
a)

A jelen megállapodásban meghatározott időtartam leteltével,

b)

rendkívüli felmondás esetén,

c)

közös megegyezéssel.

6. Feladatellátással kapcsolatos egyéb rendelkezések
- Azonnali hatályú, rendkívüli írásban közölhető felmondásnak van helye:
a) a Társulás részéről, ha az Önkormányzat:
- ellátási kötelezettségének figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget,
- a közoktatási szakszolgálati feladatellátás működése során a törvényességi
felügyeletet ellátó jegyző írásbeli megállapítása szerint az ellátottak érdekeit
sértő, súlyos törvénysértést követett el;

b) az

Önkormányzat

részéről,

ha

a

Társulás

az

esedékes

fizetési

kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, annak ellenére,
hogy

a

kincstár

folyósította

részére

a

közoktatási

szakszolgálati

feladatellátással kapcsolatos támogatást.
- A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat - a jelen szerződés szerinti –
közoktatási szakszolgálati feladatellátás biztosításával akkor hagyhat fel, ha ezt a
szándékát írásban közli:
- az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel,
- az ellátottakkal, illetve azok törvényes képviselőivel,
- a Társulással
- a törvényességi felügyeletet ellátó jegyzővel.
A működést a közlés időpontjától számított legalább hatvan nap elteltével lehet megszüntetni,
kivéve, ha a fenntartó az ellátottakról azt megelőzően megfelelően gondoskodik.
7. Kiegészítő rendelkezések:
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket tárgyalás útján kívánják
rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá a
közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására vonatkozó mindenkori jogszabályok az
irányadók.
Jelen megállapodás három példányban készült és hat számozott oldalból áll.
Jelen megállapodást a Felek képviselői, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Hajdúnánás, 2011. január 27.

Kiss Attila
elnök

Szólláth Tibor
polgármester

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

34/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás város közoktatási
intézményrendszerének átszervezéséhez kapcsolódó feladatok elvégzéséhez szakértői
segítséget vesz igénybe.
A képviselő-testület az alábbi feladatok elvégzésével:
-

Hajdúnánás város közoktatási feladat-ellátási és fejlesztési tervének (2011-2017.)
elkészítése.
Határidő: 2011. február 28.

-

A város közoktatási esélyegyenlőségi programjának átdolgozása
esélyprogrammá (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, közművelődés).
Határidő: 2011. május 30.

-

Humánerőforrás fejlesztési terv (2011-2016.) elkészítése.
Határidő: 2011. április 30.

-

Hajdúnánás város közoktatási
előkészítése.
Határidő: 2011. június 30.

-

Az intézményátszervezés következtében átdolgozott dokumentumok (pedagógiai
programok, szervezeti és működési szabályzatok, házirendek, intézményi
minőségirányítási programok) ellenőrzése, véleményezése.
Határidő: 2011. augusztus 30.

-

Az egységes városi alapfokú művészetoktatási koncepció kidolgozása, profilbővítés
előkészítése, programkészítés, a minősítési dokumentáció elkészítésének segítése.
Határidő: 2011. május 30.

intézményátszervezésének

komplex

tanügy-igazgatási

az OKTADOR Bt. (4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. szám) alatti tanácsadó céget bízza meg.
A képviselő-testület a Hajdúnánás város közoktatási intézményrendszerének átszervezéséhez
kapcsolódó feladatok elvégzésének véghatáridejét 2011. augusztus 30. napjában határozza
meg.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szakértői díj összegét az árajánlatban
szereplő 3.200.000.- Ft+ÁFA összegben a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi
költségvetésébe betervezi.

Felkéri a polgármestert, hogy az OKTADOR Bt. (4200 Hajdúszoboszló, Török u. 3. szám)
alatti tanácsadó cég képviselőjét a képviselő-testület döntéséről értesítse, egyben
felhatalmazza a Hajdúnánás város közoktatási intézményrendszerének átszervezéséhez
kapcsolódó feladatok elvégzésének feltételeit rögzítő szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. február 4 .
- szerződés megkötése
2011. február 15.
- szakértői díj 2011. évi költségvetésbe történő tervezése
2011. augusztus 30. - Hajdúnánás város közoktatási intézményrendszerének
átszervezéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésének
véghatárideje

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

35/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási
Óvodához tartozó 7. Számú Óvoda (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám)
tagintézménynél jelentkezett fűtési rendszer meghibásodásáról és azzal
kapcsolatban tett intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás összegét,
mindösszesen bruttó 2 millió Ft keretösszeget a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

36/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 406/2010. (XI. 25.)
számú Képviselő-testületi Határozata alapján létrejött vállalkozási szerződés
alapján elkészített, a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
integrált ügyfélszolgálati rendszer kialakítására vonatkozó szakértői anyagot
megismerte, és elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés
alapján járó vállalkozási díj kifizetéséről, valamint a tanulmány alapján az
egyablakos ügyfélszolgálati rendszer Hajdúnánáson történő fokozatos
kialakításához - figyelemmel az adott területet érintő társadalmi, valamint
jogszabályi követelményekre és változásokra - szükséges intézkedések
megtételéhez igazodóan az előterjesztések elkészítéséről a későbbi döntések
meghozatala érdekében folyamatosan gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 28. - vállalkozási díj kifizetése
folyamatos
- egyablakos
ügyfélszolgálati
rendszer
kialakíthatóságának nyomon követése, a
későbbiekben
indokolt
döntések
meghozatalához szükséges előterjesztések
elkészítése

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

37/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Bizottság Európa a polgárokért program I. akció:
Aktív polgárok Európáért 1. Testvérvárosi program 1.1 Testvérvárosi
kapcsolatok pályázati programjára,~13.000 Euro összeg erejéig.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

38/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Bizottság Európa a polgárokért program I. akció:
Aktív polgárok Európáért 1. Testvérvárosi program 1.2 Tematikus hálózatok
pályázati programjára,~ 50.000 Euro összeg erejéig.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

39/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a CIVILCOM Egyesület Szervezetek/intézmények komplex
számítástechnikai
infrastruktúra-fejlesztése
pályázati
programjára,
850.000.- Ft összeg erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy - nyertes pályázat esetén
- a program megvalósítására beszerzett eszközök fenntartásának költségeit
biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. január 31.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

40/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 0117/6 hrsz-ú mezőgazdasági hasznosítású,
szántó-gyep művelési ágú földterületet pályázati eljárás keretében történő
bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra az alábbi
feltételekkel:
-A bérleti díjat 4,- Ft/m2/év összegben határozza meg.
-A földrészlet területének 2/3-a után kell csak bérleti díjat fizetni.
-A bérleti díjat nem kell az infláció mértékével emelni, de ebben az
esetben bérleti díj mérséklésére nem kerülhet sor az időjárás
viszontagságai miatt.
-A területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a területet
esetleges, szükség szerinti kimérettetésének költsége az önkormányzatot
anyagilag nem terheli, azt a bérlő saját költségén elvégeztetheti.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban kell
közzétenni, esetleges sikertelenség esetén további két egymást követő
számban is kerüljön meghirdetésre a folyamatosság érdekében. A pályázat
legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább
15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg
felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerződés megkötésére
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

41/2011. (I. 27.) 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, Hunyadi u. 2-4. szám alatti, 17 m2
alapterületű, 14. számú garázst pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján
kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább három
egymást követő számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan kell
közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerződés megkötésére
2011. május 19. - az előterjesztés elkészítésére (szükség szerint)
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

42/2011. (I. 27.) 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, Dorogi u. 3. szám alatti, 15 m2
alapterületű, 2. számú garázst pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján
kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként
meghatározott 500,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább három
egymást követő számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan kell
közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerződés megkötésére
2011. május 19. - az előterjesztés elkészítésére (szükség szerint)
kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

43/2011. (I. 27.) 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, Hunyadi u. 7. szám alatti, 27 m2
alapterületű üzletet pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi
Határozatban az üzlet, iroda céljára használat helyiség bérleti díjaként
meghatározott 1.200,- Ft/m2/hó + ÁFA összeg érvényes.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újság legalább három
egymást követő számában és az önkormányzat honlapján folyamatosan kell
közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti
lebonyolításáról gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15. - a pályázat kiírására és folyamatosan
2011. április 30. - a szerződés megkötésére
2011. május 19. - az előterjesztés elkészítésére (szükség szerint)

kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

44/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti ingatlanon található két épület elbontására
vonatkozó árajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztést megismerve úgy
határoz, hogy a 4080 Hajdúnánás, Móricz Zsigmond u. 4. szám alatti,
1081. hrsz-ú, 1471 m2 alapterületű ingatlanon lévő 4 db önkormányzati
bérlakást tartalmazó két épület és a hozzájuk tartozó melléképületek bontási
munkáinak elvégzésére a NÁNÁS-ÚT Mély-Magasépítő és Karbantartó Kft.
(4080 Hajdúnánás, Polgári u. 699/4. hrsz.) bruttó 1.625.000.- Ft összegben
tett ajánlatát fogadja el.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2011. (I. 14.)
számú Képviselő-testületi Határozatát akként módosítja, hogy a bontási
munka megvalósításához szükséges maximum bruttó 1.625.000.- Ft összeget
biztosít.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bontási munka
megvalósításához szükséges bruttó 1.625.000.- Ft keretösszeget a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a NÁNÁS-ÚT Mély-Magasépítő és
Karbantartó Kft-nek (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 699/4. hrsz.) a
határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza a bontási szerződés aláírására.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 04. - az értesítésre
2011. február 11. - a bontási szerződés megkötésére
2011. február 15. - a költségvetésben történő tervezésre
2011. március 31. - a bontási munkálatok végrehajtására

kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

45/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás,
Marx Károly u. 12. szám alatti ingatlanon található lakóépület bontására
készült előterjesztést megismerve - az önkormányzati vagyonról és az arról
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005.
(V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2)
bekezdése alapján - kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 4080 Hajdúnánás,
Marx Károly u. 12. szám alatti, 3474. hrsz-ú, 536 m2 alapterületű ingatlanra
vonatkozó tulajdonjog bejegyzését követően az ingatlanon található
lakóépületet elbontja a Városi Bölcsőde területének bővítése céljából.
Felkéri a polgármestert, hogy a 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám
alatti, 3474. hrsz-ú, 536 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozó tulajdonjog
bejegyzését követően a bontáshoz szükséges intézkedések megtételéről, az
I. fokú építéshatóságnál a bontás bejelentésének kezdeményezéséről, és a
bontást követően az ingatlanon történt változásnak az ingatlannyilvántartásba történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: a tulajdonjog bejegyzését követően - folyamatosan

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

46/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás,
Bocskai u. 79. szám alatti bérlakásokhoz tartozó 26 db külső fáskamra és
1 db külső tároló bontására készült előterjesztést megismerve - az
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján - a Hajdúnánás,
Bocskai u. 79. szám alatti, 4828. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon
lévő, bérlakásokhoz tartozó építmény - amely 26 db, egyenként 3,8 m2
alapterületű külső fáskamrából és 1 db 14,4 m2 alapterületű külső tárolóból
áll - bontását határozza el azzal, hogy a munkálatok 2011. március 31-ig
valósuljanak meg.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bontási munka
megvalósításához szükséges bruttó 500.000,- Ft keretösszeget a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe betervezi.
A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az árajánlatok
benyújtói határozatban foglaltakról való értesítéséről, az I. fokú
építéshatóságnál a bontás bejelentésének kezdeményezéséről, és a bontást
követően az ingatlanon történt változásnak az ingatlan-nyilvántartásba
történő átvezetéséről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bontási
szerződés aláírására.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 04. - az értesítésre
2011. február 11. - a bontási szerződés megkötésére
2011. február 15. - a költségvetésben történő tervezésre
2011. március 31. - a bontási munkálatok végrehajtására
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

47/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Miklós
önkormányzati képviselő által a „Kell-e központi költségvetési támogatás
Hajdúnánás városának?” címmel beadott interpellációját megismerte és az
arra adott polgármesteri választ – az interpelláló képviselővel ellentétben –
elfogadta.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 19,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

48/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező Hajdúnánás, Polgári u. 4. 3. ajtószám alatti, 33 m2-es,
1 szobás, komfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális jelleggel
elsősorban
Zsiga Éva Hajdúnánás, Mártírok u. 5. IV/15. szám
alatti,
másodsorban Nagy Sándorné Hajdúnánás, Rákóczi u. 46/b. 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: 2011. február 19.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 19,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

49/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2/a. 1. ajtószám alatti,
43 m2-es, 1 szobás, félkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - szociális
jelleggel
elsősorban Fejér Sándorné és Forgács János Hajdúnánás, Tanya 338.
szám alatti,
másodsorban Rácz Lajosné és Siket Lajos Hajdúnánás, Hunyadi u. 64.
szám alatti
pályázónak adja bérbe.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló, 12/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 19.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 19,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

50/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező - változatlan feltételekkel - minőségi csereként
meghirdetett 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 6. ajtószám alatti 35 m2-es,
l szobás, komfortos lakás pályázatát 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
alapján, a lefolytatott pályázati eljárást követően nem hirdet eredményt.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 19,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

51/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mirkó Attiláné
részére a polgármester 6-2/2008. számú Határozatával - mivel a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és
Gazdálkodási Irodája a 769-1/2007. számú Határozatában a 4080
Hajdúnánás, Soós Gábor u. 26. szám alatti lakóépületét életveszélyessé
nyilvánította - 2008. január 15-től 2008. augusztus 01-ig bérleti jogot
biztosított szociális jelleggel, melyet a 326/2008. (IX. 11.) számú Képviselőtestületi Határozat három évvel (2 év 5 és fél hónap), 2011. január 14-ig
meghosszabbított. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az
önkormányzat tulajdonát képező Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8/a.
szám alatti, 52 m2-es, 2 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő
bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései
alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. január 14-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. február 28.

kmft.

Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 19,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

52/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dráviczki Sándorné Hajdúnánás,
Munkások u. 56. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elutasításáról
szóló, a polgármester által hozott 20988-2/2010. számú határozatát helybenhagyja, az ellene
benyújtott fellebbezést elutasítja.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.)
38. § (2) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öny. legkisebb összegének
150 %-át (42.750,- Ft) feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20 %-át meghaladja. Ezen két feltételnek együtt kell teljesülnie ahhoz,
hogy a támogatás megállapítható legyen. Dráviczki Sándorné háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem 28.732,- Ft ugyan, azonban a lakásfenntartási támogatásának elismert havi
költsége az összjövedelmének 20 %-át nem éri el.
A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól szóló, a 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelettel módosított 1/2007.
(I. 26.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott 5/2010. (II. 15.) Önkormányzati Rendelettel módosított 19/2009. (IX. 28.)
Önkormányzati Rendelet 11. §-a értelmében helyi lakásfenntartási támogatásban többszemélyes háztartás esetén - az a személy részesíthető, akinek az egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öny. 200 %-át, feltéve, hogy az elismert lakásfenntartás havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át eléri.
A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a Szt.
szerint 450,- Ft, az elismert lakásnagyság 6 személyes háztartás esetén 75 m2, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága, kérelmező esetében 64 m2.
Ennek értelmében Dráviczki Sándorné lakásfenntartásának elismert költsége 28.800,- Ft, ez
az összeg nem haladja meg a havi 172.389,- Ft-os összjövedelmének 25 %-át, 43.097,- Ft-ot.
Fentiek értelmében kérelme nem teljesíthető, méltányosság gyakorlását sem az Szt., sem az
ÖR. nem teszi lehetővé.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Dráviczki Sándorné Hajdúnánás, Munkások
u. 56. szám alatti lakosnak a határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én
– csütörtökön – du. 19,30 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

53/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Uri Katalin Hajdúnánás, Ifjúság u. 19.
szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás iránti kérelmének elutasításáról szóló, a
polgármester által hozott 22176-2/2010. számú határozatát helybenhagyja, az ellene
benyújtott fellebbezést elutasítja.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban Szt.)
38. § (2) bekezdése alapján lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öny. legkisebb összegének
150 %-át (42.750,- Ft), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 20 %-át meghaladja. Ezen két feltételnek együtt kell teljesülnie ahhoz,
hogy a támogatás megállapítható legyen. Uri Katalin háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem 26.895,- Ft, azonban a lakásfenntartás elismert havi költsége az összjövedelmének
25 %-át nem éri el.
A szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 22/2007. (X. 31.) Önkormányzati Rendelettel módosított 1/2007. (I.
26.) Önkormányzati Rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló
19/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 5/2010. (II. 15.)
Önkormányzati Rendelet 11. §-a értelmében helyi lakásfenntartási támogatásban
- többszemélyes háztartás esetén - az a személy részesíthető, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öny. 200 %-át (jelenleg 57.000,- Ft) feltéve,
hogy az elismert lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi nettó összjövedelmének
25 %-át meghaladja.
A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre
jutó elismert havi költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a Szt.
szerint 450,- Ft, az elismert lakásnagyság 5 személyes háztartás esetén 70 m2, de legfeljebb a
jogosult által lakott lakás nagysága, esetében 59 m2.
Ennek értelmében Uri Katalin lakásfenntartásának elismert költsége 26.550,- Ft, ez az összeg
nem haladja meg a havi 134.475,- Ft-os összjövedelmének 25 %-át, 33.619,- Ft-ot.
Fentiek értelmében kérelme nem teljesíthető, méltányosság gyakorlását pedig sem a Szt., sem
az ÖR. nem teszi lehetővé.
Az a tény, hogy kérelmező télen a nyári konyhában főz, és ezáltal a lakásnagyság 10 m2-rel
nagyobb, nem vehető figyelembe.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Uri Katalin Hajdúnánás, Ifjúság u. 19. szám
alatti lakosnak a határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. február 15.
kmft.
Szűcsné dr. Sebestyén Irén
jegyző

