
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
171/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda 
intézményvezetőjének az érintett közalkalmazott jogviszonyának a Kjt. 25. § 
(1) bekezdésének e) pontja alapján, a Kjt. 30. § (1) bekezdés c) pontjában 
szereplő okra tekintettel történő megszüntetésére irányuló kérelmét 
megismerte és jóváhagyja. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszony 
megszüntetéséhez szükséges költségek összegét a 2012. évi költségvetésbe 
betervezi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a felmentési időre járó illetmény és a 
végkielégítés, valamint azok járulékainak 2012. évre áthúzódó kiadásainak a 
2012. évi költségvetésben történő tervezéséről gondoskodjon és felkéri az 
intézmény vezetőjét, hogy az érintett közalkalmazott jogviszonyának 
megszüntetése során a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint járjon el. 

 
 
 Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 

Határidő: 2011. május 10.   - az intézményvezető értesítésére 
 2012. február 15. - a költségvetésben való tervezésre 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
172/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az érintett 
közalkalmazott jogviszonyának megszűnésére tekintettel a Hajdúnánási 
Óvoda engedélyezett álláskeretét 2012. február 1. napjától 1 fővel csökkenti, 
amely után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskeretét 72 főben hagyja 
jóvá. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjét 
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről, és gondoskodjon az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében történő tervezésről.  
 
A képviselő-testület felkéri a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjét, hogy 
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában a szükséges 
módosításokat végezze el, és terjessze azt a képviselő testület elé. 

 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
 Kovácsné Bata Éva intézményvezető 

Határidő:  2011. május 10.    - az intézményvezető tájékoztatására 
 2012. február 15.   - a költségvetésben történő tervezésre 
 2012. február 29.   - az SzMSz módosítására 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

173/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 
  

 A Hajdúnánási Óvodában a 2012. évben 1 fő óvodapedagógus 
közalkalmazotti jogviszonya szűnik meg a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés       
c) pontja szerinti felmentéssel, aki a Kjt. 33. §-a és 37. §-a szerint 
felmentésben és végkielégítésben részesül.  

 

 Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál és egyéb költségvetési szerveinél 
a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken 
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak 
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
 A képviselő-testület úgy határoz, hogy a bekövetkező önkormányzatot érintő 

anyagi teher mérséklése érdekében, amennyiben arra lehetőség lesz, élni 
kíván a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos 
egyszeri költségvetési támogatásigénylési lehetőségével. 

 
 Felkéri a polgármester, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 

döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez 
szükséges feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
 
 Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2011. július 12. - a támogatás igénylésére 

 
 

kmft. 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
174/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Árpádné (4080 
Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám), a Szociális Gondozási Központ 
intézményvezetője írásbeli kérelmére a 382/2010. (XI. 25.) számú Képviselő-
testületi Határozattal adott magasabb vezetői megbízását 2011. május 31-i 
hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti, és támogatja a Hajdúnánás Városi 
Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézetbe történő áthelyezését. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Gondozási 
Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám) intézményvezetője magasabb 
vezetői megbízásának 2011. május 31. napjával történő, közös megegyezéssel 
való megszüntetése miatt a 145/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi 
Határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. május 31. 

 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
175/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Gondozási 
Központ (4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám) intézményvezetője 
magasabb vezetői megbízásának 2011. június 1. napjával történő, közös 
megegyezéssel való megszüntetése miatt – tekintettel a képviselő-testület 
143/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatára, amely szerint 
2011. június 30. napjával az intézmény megszüntetésre kerül – a Szociális 
Gondozási Központ folyamatos működéséhez szükséges vezetői feladatok 
ellátásával, és a munkáltatói jogok gyakorlásával  
 

Keller Győzőné 

4080 Hajdúnánás, Ady E. krt. 25. IV/14. szám 
 
alatti lakost bízza meg 2011. június 1. napjától 2011. június 30. napjáig. 
 
A vezetői feladatok ellátásával megbízott részére 80.000,- Ft megbízási díjat 
állapít meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. május 31. 

 

 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
176/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 
települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 
elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29) NEFMI 
rendeletére – 300 rászoruló gyermek nyári étkeztetésének biztosítását 
határozza el, melyből 150 gyermek részére önerőből 45 napon keresztül napi 
egyszeri melegétkezést, továbbá előzetes szülői igény alapján az étkeztetés 
idejére a gyermek felügyeletet biztosítja.   
 
A képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt, 
2.497.500,- Ft-ot az önkormányzat 2011. évi költségvetésének rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás szakfeladaton tervezett előirányzat 
átcsoportosításával biztosítja. 
  
Felkéri a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtására, továbbá a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 
(II. 11.) számú Önkormányzati Rendeletének módosítására. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. május 18.  - a pályázat benyújtására, 
  2011. június 30. - az önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott   r e n d k í v ü l i   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
177/2011. (V. 06.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Soós család 
síremlékének helyreállításához 120 eFt támogatást biztosít a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép,- Szakképző és Általános Iskola, Kollégium 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám) számára a 2011. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés kapcsán felhívja az intézményvezető 
figyelmét, hogy az intézmény jeles személyiségeivel kapcsolatban fennálló  
kötelezettségeire a jövőben fokozott figyelmet fordítson. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az intézmény igazgatóját 
tájékoztassa és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. május 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

   Dr. Kiss Imre 

   jegyző 
 


