
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
227/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánás közigazgatási területén található közterületek elnevezésének 
módosításáról a település egészére kiterjedő áttekintést követően kíván 
dönteni, ezért felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy a Polgármesteri 
Hivatal által összeállított - változtatásra javasolt - lista alapján tegyen 
javaslatot az új elnevezésekre. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján 
az újabb előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 15. - Városfejlesztési Bizottság javaslattételére 
                  2011. augusztus 31. - előterjesztés elkészítése 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
228/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. pont szerinti 
szakfeladat és létszám tagozódását 2011. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint elfogadja: 
 

„Szakfeladat megnevezése Létszám 
Önkormányzati jogalkotás 7 
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége          30  
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 7 
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése  10 
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés            6  
Város és községgazdálkodási szolgáltatások                  7 
Közterület rendjének fenntartása 2 
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 7 
Polgári védelem ágazati feladatai 1 
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 
Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) 1  
Összesen:                          79 fő, ebből:   1  fő főfoglalkozású polgármester, 
     2 fő társadalmi megbízatású           
                                                                                  alpolgármester, 
                                                                        50  fő köztisztviselő (jegyző, aljegyző,                                                                        

irodavezetők, ügyintézők), 
                14  fő közalkalmazott, 
                  4    fő ügykezelő, 
                                                                8   fő Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó.” 
 

 Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetéséről gondoskodjon. 

 
 

Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő:  2011. július 01. 
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 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
229/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Városfejlesztési és Gazdálkodási Irodájának 2009-2010. évi 
munkájáról és ügyintézéséről szóló beszámolót megismerte és azt elfogadta. 

 
 
Felelős: - 
Határidő: -  
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 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
230/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás város 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadta. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalnak (4025 Debrecen, Miklós u. 4. szám) a 
határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 10. 
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 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
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"Egy embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segítenie kell neki 

fölállni." 

(Gabriel García Marquez) 

 

Bevezetés: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben                       

(a továbbiakban Szt.) foglaltaknak megfelelően Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/2005.     

(I. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatával fogadta el szociális szolgáltatásszervezési 

koncepcióját, mely a város eddigi legátfogóbb, teljes körű szociális intézményi, 

ellátórendszeri áttekintését tartalmazta. A helyzetelemzés bemutatta a város meglévő 

intézményeit, szociális szolgáltatásait, a főbb fejlesztési irányvonalakat, a hiányosságokat. A 

dokumentum felülvizsgálatára 2007-ben, illetve utoljára 2009-ben került sor. 

Tekintettel az Szt. 92. § (3) bekezdésére, a koncepció aktualizálása 2011. évben is esedékes. 

Elkészítése előtt megismertük a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat koncepcióját is. 

A szociális szolgáltatástervezési koncepció 2005-ben elfogadott alapértékei, fő céljai nem 

változtak. Hajdúnánás Város Önkormányzatának feladata a város lakossága szociális 

biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében továbbra is feltárni a társadalmilag 

tipikus, de egyénileg jelentkező élethelyzeteket, és azokra - a jog által biztosított keretek 

között - reagálni. Ezért nagyon fontos azoknak az ellátásoknak a biztosítása, melyekkel a 

felmerülő problémák a leghatékonyabban kezelhetők úgy, hogy az egyén szabadságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsa, ugyanakkor a közösség védelme is megvalósuljon.  

Ennek eszköze a szociális szolgáltatástervezési koncepció, mely megalkotása óta eltelt 7 év 

alatt rámutatott a szociális ellátó rendszer hibáira és előnyeire egyaránt. Bebizonyosodott, 

hogy a rendszer nem minden esetben tud megfelelni a társadalmi, illetve a szociálpolitikai 

kihívásoknak. 

Bár a szociális szakemberek empátiájukkal és elhivatottságukkal próbálnak segíteni a bajba 

jutottakon, azonban előfordulhat, hogy valamely rászoruló ellátatlan marad, a jogszabályi 

rendezetlenség miatt is: 

- Jóllehet névlegesen sokféle ellátás áll a rászorulók rendelkezésére, azonban az országos 

szintű szabályozás olyan sokrétű, hogy adott esetben a szubszidiaritás elve nem érvényesül, ez 

az ún. „sok bába közt elvész a gyermek” problematikája.  

- Amikor például valaki a közcélú foglalkoztatás, illetve a minimálbéren történő 

foglalkoztatás miatt - amiről mindannyian tudjuk, hogy a megélhetésre nem elég - ha csak 

minimálisan is, de az abszolút szegényégi küszöb fölé kerül, ezért kikerül az 



ellátórendszerből, jóllehet a segítségre valóban rászorul, emellett még a társadalom hasznos 

tagja is, hiszen dolgozik, adót és járulékot fizet. Ugyanakkor mások, akik valamilyen okból 

kiszorultak a munkaerőpiacról, és a közcélú foglalkoztatásba sem tudnak, esetleg akarnak 

bekapcsolódni, azok többféle ellátásra is jogosultak, és teljes mértékben az állami 

segítségnyújtásra támaszkodnak, így nem érvényesül a jogok és kötelezettségek egyensúlya.  

- Mindezekből következően alacsony szintű a társadalmi szolidaritás, inkább az állam 

segítsége érvényesül.  

- A rászorultsági alapon biztosított ellátások külön-külön törvényekben kerültek 

szabályozásra, így sok esetben átláthatatlan, ellenőrizhetetlen a különböző támogatások 

folyósítása. 

- A pénzbeli ellátások hatékonysága megkérdőjelezhető, mivel azok csupán tűzoltás jellegűek, 

a szegénységi küszöb alatt tartják a kérelmezőt, így az kénytelen más segítséget is igénybe 

venni. 

- A szociális nyilvántartó rendszer nem átlátható, nem követhető nyomon, hogy a különböző 

állami, önkormányzati, társadalombiztosítási alrendszerekből mekkora segítséget kap az 

állampolgár. 

- A szociális szolgáltatások körében úgy érzékelhető, hogy a fennálló finanszírozási rendszer 

nem ösztönöz, sem eredményességre, sem hatékonyságra, sem szükségletorientált 

szolgáltatásokra.  

- Alapvető probléma, hogy a szolgáltatások döntő többségénél a szolgáltatások biztosításának 

kötelezettsége a települési lakosságszámhoz és nem az adott szolgáltatásra mutatkozó 

tényleges szükséglethez kapcsolódik. 

- Az ellátórendszerben közreműködőknek sok esetben nincsenek meg azok a jogosítványai, 

amelyekkel kiszűrhetők lennének a segítséggel visszaélők, vagy ha meg is vannak, akkor 

személyes konfliktusba fordul át az érdekellentét, amely megkérdőjelezhetővé teszi a szociális 

munka alapértékét, a bizalmon alapuló kapcsolatot. 

 

1. Hajdúnánás demográfiai adatai: 

Hajdúnánás statisztikailag a Hajdúböszörményi Kistérség egyik alkotó települése, további két 

tagtelepülés, Hajdúböszörmény és Hajdúdorog mellett.  

 

A 2009-2010. évi felülvizsgálat óta a koncepcióban akkor vázolt demográfiai folyamat sajnos 

bekövetkezett. Az országos tendenciával azonos módon a város lakosságszáma is csökkenést 

mutat: 2010-ben 18000 fő alá csökkent a város lakóinak száma.  

A lakosságszámon belüli tovább nő az elöregedési ráta.
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2.    A szociális ellátások alakulása 2009-től: 
 

2.1.  A legutóbbi felülvizsgálat óta több ízben is módosultak a szociális ellátásokról, 

szolgáltatásokról szóló jogszabályok - az Szt., illetve a hozzá tartozó végrehajtási rendeletek -, 

melyek városunkat is érintették. 

2011. január 1-jétől a korábbi rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás 

(továbbiakban BPJ) megnevezésű ellátás. Ennek következtében a jogosultsági feltételeket 

felül kellett vizsgálni, mely jelentős többletterhet rótt az ellátás megállapításában 

közreműködőkre.  

Várhatóan 2011. szeptember 1-jétől módosulnak a lakásfenntartási támogatás jogosultsági 

viszonyai, mivel az állam által, szociális rászorultsági alapon nyújtott gáz- és távhőtámogatás 

beépül a helyi önkormányzatok által folyósított lakásfenntartási támogatás rendszerébe.  

Az egy főre jutó jövedelem kiszámítása és alkalmazása helyett az egy fogyasztási egységre 

jutó jövedelem alapul vétele lesz jogosultsági kritérium, valamint a korábbiaktól eltérően nem 

az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-a lesz a legfelső határ, hanem annak 250%-a. 

Ezt a jogosultsági jövedelemhatárt tekintve Hajdúnánáson jelentős számú igénylőre lehet 

számítani.  

A jogalkotói cél, hogy a lakásfenntartási támogatás elsősorban természetben kerüljön 

folyósításra, (pl. gáz, távhő, áram költségek, lakáshitel törlesztő-részletébe való folyósítás, 

szén, fa vásárlás stb.) erősítve ezzel a támogatás hatékonyságát. Hajdúnánáson a célzott 

felhasználás érdekében már évek óta gyakorlott ez a támogatási forma. 2009. évben 1510 fő 

támogatásban részesített személyből  1386  fő, 2010-ben pedig 1745 főből 1595 fő részsült 

természetbeni ellátásban.  

 

2.2.  2009-ben indult meg országos szinten az „Út a munkához” program, melynek lényege 

az volt, hogy a pénzbeli ellátásban részesülő aktív korú, nem foglalkoztatott személyeket 

közfoglalkoztatási programba vonja be. A projekt kettős céllal működött: egyfelől a 

segélyben részesülő bekapcsolódott a másodlagos munkaerőpiacra, hasznosnak érezte magát, 

volt célja, másfelől részt vett a települési szintű kommunális, adminisztratív és egyéb 

feladatok ellátásában. 

Azóta a programelemek átalakultak, rövid, illetve hosszú távú közfoglalkoztatási projektek 

jöttek létre, azonban a fő célok megmaradtak 

2009-ben, illetve 2010-ben a közfoglalkoztatás lebonyolítása érdekében a települési 

önkormányzatoknak, így Hajdúnánásnak, mint foglalkoztatás-szervezőnek is éves szintű 



közfoglalkoztatási tervet kellett készítenie. Az önkormányzatnál és intézményeinél igény 

szerint lehetővé vált kisegítő jellegű közfoglalkoztatott személyek alkalmazása. 

Városunkban 2009-ben 246 főnek, 2010-ben pedig 374 főnek jelentett 1-12 hónap munkából 

származó jövedelmet ezen foglalkoztatási forma.  

2011. január 1-jétől a foglalkoztatási projekteket a megyei kormányhivatalok munkaügyi 

központjai koordinálják, így a közfoglalkoztatási terv készítésének kötelezettsége az 

önkormányzatok részéről megszűnt.  

A közfoglalkoztatás bonyolítása azonban továbbra is jelentős munkaszervezési, 

adminisztrációs feladatot ró az önkormányzatokra, így Hajdúnánásra is. 

 

2.3.  Változott a kötelezően ellátandó szociális szolgáltatások köre: a korábbi években 

preferált jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint közösségi ellátások bár 

alapszolgáltatásként jelennek meg az Szt.-ben, mégis kikerültek az önkormányzatok által 

kötelezően ellátandó feladatkörből.  

 

2.4.  Jogszabályi kötelezettség írta elő a jegyzők részére a házi segítségnyújtás tekintetében 

bizottság létrehozását a gondozási szükséglet vizsgálatára. Ezen bizottsági vélemény 

hiányában nem lehetett házi segítségnyújtásban részesíteni a rászorulót. Miután 

bebizonyosodott e bizottságok formális és költséges volta, ezért a gondozási szükséglet 

vizsgálatának kötelezettsége intézményvezetői hatáskörbe került át. Ennek, valamint a 

normatív támogatás kedvező igénybe vételének köszönhetően országosan, így településünkön 

is a házi segítségnyújtó szolgálatok száma gomba módra szaporodik, az ellátottak száma nő.  

Bár a társadalmi, demográfiai tényezők hatásának következtében tovább növekedett a 

szociális ellátások iránti igény, a házi segítségnyújtás tekintetében ez a megnövekedett 

létszám - véleményünk szerint - szociálisan  nem megalapozott. 

 

2.5  A szociális szolgáltatások ellátása országos és helyi szinten is fokozott összefogást 

igényel a különböző állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek között, elsősorban a 

párhuzamosságok elkerülése és a racionálisabb, hatékonyabb állami normatíva és egyéb 

támogatási lehetőségek teljes körű kihasználása érdekében.  

 

3.   Szociális ellátások Hajdúnánáson 

Hajdúnánás azon települések közé tartozik Magyarországon, ahol valamennyi, a település 

lélekszámához mérten kötelező szociális ellátás biztosított. Az ellátások egy részét központi 



szabályozás (Szt.) írja elő, másik részét a törvényi szabályozásból eredő lehetőségként 

Hajdúnánás Város Önkormányzata helyi rendeleteiben biztosítja. 

További kedvező tényező, hogy városunkban több - korábban megyei fenntartású - szakosított 

ellátási formához tartozó szociális szolgáltató intézmény is megtalálható, melyek szélesítik a 

hajdúnánási lakosság által igényelhető, helyben elérhető szociális ellátások körét. 

 3.1.  Az Szt. által biztosított pénzbeli és természetbeni juttatások Hajdúnánáson: 

• Időskorúak járadéka 

• Aktív korúak ellátása  

- Bérpótló juttatás 

- Rendszeres szociális segély 

• Ápolási díj 

• Lakásfenntartási támogatás 

• Közgyógyellátás (alanyi, normatív) 

• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság biztosítása 

• Köztemetés. 

 

 A helyi önkormányzati rendelet alapján szabályozott pénzbeli és természetbeni juttatások: 

• Helyi lakásfenntartási támogatás 

• Átmeneti segély 

• Közgyógyellátás (méltányos) 

• Temetési segély 

• Méltányosságból folyósított ápolási díj 

 

3.2. Az Szt. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások 

Hajdúnánáson: 

• Tanyagondnoki szolgáltatás (2011. évben kerül bevezetésre) 

• Étkeztetés* 

• Házi segítségnyújtás* 

• Családsegítés* 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

• Támogató szolgáltatás 

• Közösségi szociális munka 

• Nappali ellátás* 



(* Hajdúnánás lakosságszámához mérten kötelező ellátási forma.) 

 Az Szt. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások Hajdúnánáson: 

• Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 

• Lakóotthon 

• Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

 

4.   Helyi szintű szociálpolitikai változások, törekvések:  

 

Az Szt. által meghatározott kötelező feladatokon túl az önkormányzat a helyi rendeleteiben 

meghatározott feltételeknek megfelelően önként is felvállalt feladatokat annak érdekében, 

hogy Hajdúnánás lakossága széles körben, differenciált támogatásban részesülhessen. 

 

Városunkban továbbra is biztosított minden olyan szociális szolgáltatás, ellátás, melyek 

működtetését a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, 

vagy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kötelezően előír. 

Más, nem önkormányzati fenntartású szolgáltatók (alapítvány, egyház) tovább szélesítik a 

hajdúnánási lakosok által igénybe vehető szolgáltatások körét. 

 

4.1.  Hajdúnánás Város Önkormányzata élen jár az ún. diszkrecionális, vagyis adható 

segélyek és ellátások folyósításában, pl. méltányossági ápolási díj, magasabb összegű 

átmeneti segély, stb., biztosítva ezzel a városlakók minél magasabb szintű szociális 

biztonságát. 

Azonban a világgazdasági válság, az egyének jövedelmi viszonyainak változásai sok esetben 

tovább, - illetve újragondolkodásra késztetik a jogalkotókat és a szakembereket egyaránt. 

 

4.2.  A pénzbeli ellátások mellett a természetbeni ellátások keretén belül Hajdúnánás Városi 

Önkormányzat további megoldási formákat keresett, hogy segítségére legyen a rászorulóknak. 

A városban több, kis- és középvállalkozás, illetve vállalat is megszűnt, melynek 

következtében tovább emelkedett a munkanélküliek aránya. A Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hajdúnánási Kirendeltsége által küldött 2010. 

évi adatok alapján az aktív korú nem foglalkoztatottak száma 1326 fő. 

Településünkön a gazdaság egyik fő meghatározó eleme változatlanul - a város 

mezőgazdasági jellegéből adódóan - a földművelés. Ezt az adottságot kiaknázandó 



Hajdúnánás Város Önkormányzata 7/2011 (IV. 01.) számú Képviselő-testületi Határozatával 

szociális földprogramot indított.  

A projekt kétkomponensű: 

Az egyik alprogram lényege, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló, eddig hasznosítatlan 

területeket a rászorulók használatába adja, illetve 5-5.000 Ft értékű vetőmagcsomagot biztosít 

a támogatottak részére, akik a földterületet megművelik, és a megtermelt terményekkel 

hozzájárulnak létfenntartásukhoz. 2011. tavaszán 32 család kapott földet és vetőmagvakat. 

A másik kategória szerint a saját tulajdonú földterülettel rendelkezők közül pedig 24 családot 

vetőmagcsomaggal segített az önkormányzat.  

A program költségeit a 2011. évben az önkormányzat saját erőből teremti elő, azonban a jövő 

évtől kezdve pályázati forrásokat kíván felhasználni annak finanszírozásához. A 

földprogramot a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat koordinálja. 

 

4.3.  Hajdúnánás közigazgatási területén sok a külterületen, tanyán élő lakos, akiknek a 

szolgáltatásokhoz, egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutása mindeddig nehézkes, csupán 

önerőből volt megoldott. Hajdúnánás Város Önkormányzata ezért, - hiánypótló 

szolgáltatásként - 85/2011 (III. 31.) számú Képviselő-testületi Határozattal létrehozta a 

településen a tanyagondnoki szolgáltatást. 

 Az Szt. 60. §-a értelmében a tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi, vagy egyéb 

belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, 

az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, és egyes 

alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű 

szükségletek teljesítésének segítése. 

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú - külön 

jogszabályban meghatározott - külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.  

A tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat rendeletében részletesen 

meghatározott, a fent részletezett feladatokat látja el, valamint közreműködhet az étkeztetés 

biztosításában. Hajdúnánáson ez a 2011. július 1-től bevezetésre kerülő szolgáltatás mintegy 

200 lakost érint. 

4.4.  Tendencia, hogy a települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó feladataikat 

egyházi, illetve non-profit szektorba helyezik át, feladat-ellátási, illetve átvállalási 

szerződéssel.  

A 2009-2010. évi szociális szolgáltatástervezési koncepcióban már szerepelt, hogy a Szociális 

Gondozási Központ tárgyi feltételei vonatkozásában kifogás merült fel, azonban az ezzel járó 



anyagi terhet az önkormányzat nem tudta önerőből vállalni. A fenntartó továbbá jelentős 

összeggel egészítette ki a Szociális Gondozási Központ által ellátott szociális feladatokra az 

államtól az adott évi költségvetési törvény által megállapított normatív támogatást. A 

probléma megoldásaként kínálkozott az az országos szinten is tapasztalható gyakorlat, hogy 

az intézmény működtetése egyházi fenntartásba kerüljön át. 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 117/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi 

Határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a Szociális Gondozási Központ 

működtetését a Hajdúnánási Református Egyházközségnek adja át.  

Ennek keretében 2011. július 1-jei hatállyal az étkeztetés, házi segítségnyújtás, az idősek 

nappali ellátása és az időskorúak átmeneti elhelyezése feladatok feladatátvállalási 

szerződéssel kerülnek átadásra az egyházi fenntartóhoz. 

 

5.    A szociális intézményi rendszer felépítése városunkban: 

Hajdúnánás közigazgatási területén Hajdúnánás Városi Önkormányzat és más fenntartók 

működtetésében az alábbi szolgáltatók biztosítanak különböző szociális ellátásokat. 

5.1. Önkormányzati fenntartású szociális  intézmények:  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 

A Családsegítő Szolgálat 1998. óta működik Hajdúnánáson. A Családsegítő Szolgálat 

keretein belül 1 fő intézményvezető, 2 fő családgondozó és 1 fő szociális segítő dolgozik.  

2002-től szakmai önállósággal rendelkezik az intézmény, a gazdálkodással kapcsolatos 

feladatokat 2011-ig a Szociális Gondozási Központ végezte, jelenleg a Gazdasági Ellátó 

Intézmény látja el e feladatkört. 

Tárgyi feltételek vonatkozásában elmondható, hogy az előző szolgáltatástervezési 

koncepcióban jelzett, az intézmény épületének - belső helyiségeinek és külső homlokzatának - 

a festése megtörtént. Ez a munka közfoglalkoztatás keretében valósult meg.  

A helyiségek gépparkja más önkormányzati intézményektől átvett számítástechnikai 

eszközökkel bővült.  

Az intézmény szakmai munkájának forgalmi adatai szerint 2010. évben 5672 fő vette igénybe 

az intézmény szolgáltatásait, ezen belül 271 fő új kliensként érkezett a szolgálathoz. 

Lényeges növekedés mutatkozik Hajdúnánáson a munkanélküliek és inaktív keresők számát 

tekintve. A szolgálat közreműködésével adományosztás keretében 2600 fő részesült tartós 

élelmiszer segély csomagban.  

Több intézmény, szervezet összehangolt munkáját igényli a nyári szociális gyermekétkeztetés 

megszervezése és lebonyolítása, melyben az intézmény dolgozói is közreműködtek. A 



városban 300-350 gyermek nyári étkeztetése, és igény szerinti napközi felügyelete valósult 

meg 2009-2010-ben. 2011. évben kedvezőtlenebb támogatási feltételek mellett, 50 %-os 

önerő biztosítása vált szükségessé a 300 gyermek étkezési lehetőségének megteremtéséhez. 

Jelentős a városban a szegénységgel veszélyeztetettek száma, illetve egyre magasabb a 

depresszív tünetekkel hozzájuk fordulók aránya is, vélelmezhetően a munkanélküliség, a 

napról-napra élés, a kevésbé kiszámítható életvezetés miatt. A családgondozók tevékenysége 

iránt egyre nagyobb igény mutatkozik, ezért szükséges a szakemberek tudásfejlesztése is, 

hiszen egyre komplexebb problémával keresik fel a bajba jutottak az intézményt.  

A jövőben szükségszerű lenne, hogy az intézmény szolgáltatási palettája jogi tanácsadással 

bővüljön, mivel az ilyen irányú segítségnyújtásra egyre nagyobb igény mutatkozik a kliensek 

körében. Az intézmény szakmai munkáját nagyban segítené továbbá az épület belső terének 

átalakítása, valamint az irodák bútorzatának a funkcióhoz megfelelő kiegészítése, cseréje.   

 

 Szociális Gondozási Központ: 

A 2009. december 31-i adatok szerint az intézmény 84 fő étkeztetéséről, 27 ellátott házi 

segítségnyújtásáról, 13 fő időskorúak nappali ellátásáról, valamint 18 fő időskorúak átmeneti 

elhelyezéséről gondoskodott. Ez a szám 2010. december 31-én az alábbiak szerint alakult: az 

étkeztetésben résztvevő száma 91 fő, a házi segítségnyújtásban részesülők száma 28 fő, 

időskorúak nappali ellátása 16 fő, átmeneti elhelyezésben részesült 19 fő.  

A szociális szolgáltatások működtetése 2011. július 1-től a Hajdúnánási Református 

Egyházközség fenntartásába kerül át a 4.4. pont alatt ismertetett indokok alapján. 

 

5.2.  Nem helyi  önkormányzati fenntartású szolgáltatók a városban:  

A szociális ellátások közül a házi segítségnyújtás biztosítása a fenntartók és az ellátottak 

részéről is a legnépszerűbb. Otthon közeli ellátást biztosít, így a rászorulók szívesen veszik 

igénybe a bármely szolgáltató részéről ajánlott segítséget. Ezt felismerve egymás után jönnek 

létre, alakulnak át a különböző e szolgáltatást nyújtó szervezetek.  

Kivételt képez ezek közül néhány, stabilnak mondható szervezet, amelyek a szolgáltatás 

színvonalában élen járnak.    

Fehér Bot Alapítvány: 

Az alapítványt öt magánszemély hozta létre 1996-ban, az Észak-hajdúságban élő vakok és 

gyengénlátók rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának elősegítése céljából. 

Szolgáltatásaik az alábbiak: támogató szolgáltatás, látássérültek elemi rehabilitációja, 



foglalkoztatási rehabilitáció, komplex esélyegyenlőségi szolgáltatások, felnőttképzés, 

rehabilitációs foglalkoztatás, kulturális tevékenységek megszervezése.  

Az alapítvány 2004-ben hozta létre a Hajdú-Sansz Humánszolgáltató Közhasznú Társaságot, 

mely ugyancsak támogató szolgáltatást biztosít a környék településein. A két szervezet 

összesen 170 ember részére biztosít munkalehetőséget az Észak-alföldi régió területén. 

 

Hajdúnánási Szenvedélybetegek Nappali Intézménye: 

A szervezet 2009. január 1-jétől működik városunkban. Az induláskori ellátotti létszám 40 fő 

volt, jelenleg 50 szenvedélybeteg (alkohol, drog, gyógyszer, játékfüggők) nappali ellátását 

biztosítják. A visszaesések megelőzésének különböző módszereivel segítenek az arra 

rászorulóknak. 

 

Észak-alföldi Regionális Szociális Szolgáltató Központ: 

Az intézmény a Hajdúböszörményi Kistérségben biztosít házi segítésnyújtást, mint szociális 

alapellátást. Hajdúnánáson az ellátottak száma 41 fő. Az ellátás biztosítását 6 fő szociális 

gondozó látja el. Nappali ellátás keretében a kistérségből 1 fő fogyatékos személyt 

gondoznak.  

 

Segítő Szív Szociális Szolgálat 

A hajdúdorogi székhelyű szervezet működési engedélye alapján 2011. április 19-től 

kezdődően 612 fő számára biztosíthat ellátást a Hajdúböszörményi Kistérség településein. 

 

Szent Erzsébet Házi Segítségnyújtó  Szolgálat 

Szintén hajdúdorogi székhelyű szolgálat, mely Hajdúdorog és Hajdúnánás városokban 

összesen 72 fő gondozását biztosíthatja 2011. áprilistól. 

 

Tevékeny Gondozási Szolgálat 

A szociális ellátások közül házi segítségnyújtásban és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 

résztvevő szolgáltató a Hajdúböszörményi Kistérséggel kötött ellátási szerződés alapján a 

kistérség településein, így Hajdúnánáson  is biztosítja mindkét ellátási formát. 

A hajdúnánási házi gondozottak száma:   81 fő, 2010-ben   fő volt.  

Jelzőrendszeres készülés kihelyezésére   2009-ben 32 esetben került sor, mely készülékszám 

azóta folyamatos. 

 

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthona: 

Az intézmény integrált ellátást biztosít: 



- a székhelyen (Fürdő u. 1. ) 109 férőhelyes idősek otthona működik, ahol az ellátottak 35 %-

a hajdúnánási, akik a bekerülésnél előnyt élveznek;  

- a telephelyen (Magyar u. 46.) 42 fő pszichiátriai betegeknek és 47 értelmi fogyatékosnak 

nyújt ellátást. A Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthonában az ellátottak      

kb. 25%-a hajdúnánási illetőségű. Az intézmény működési engedélye ideiglenes, tekintettel a 

zsúfoltságra; 

- a telephely udvarán 8 férőhelyes pszichiátriai rehabilitációs lakóotthon működik; 

- Értelmi fogyatékosok nappali ellátását 1998-tól végzi az intézmény 20 férőhelyre 

engedélyezett létszámmal. Jelenleg 14 fő napközbeni ellátása valósul meg az 

intézményegységben a Hajdúnánás Városi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján. 

   

Az intézmény részéről javaslatként fogalmazódott meg, hogy egy esetleges helyi buszjárat 

működtetése az intézmény lakóinak és a látogatóknak is könnyebbséget jelentene, mivel az 

intézmény és telephelye is a város periférikus területén helyezkedik el. 

További javaslatként merült fel, hogy - a hajdúböszörményi gyakorlathoz hasonlóan – 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága tagjait szívesen látnák az intézményben, pl. ünnepeken, amikor meglátogathatnák  

azon lakókat, akiknek nincsenek hozzátartozóik.  

 

Református Idősek Otthona: 

Az intézmény az ország egész területére kiterjedő ellátási területtel idősek otthona szociális 

ellátást biztosít. Az engedélyezett férőhelyek száma: 61 fő. 

A Hajdúnánási Református Egyházközség a Hajdúnánás Városi Önkormányzattal megkötött 

feladat ellátási szerződés alapján a Szociális Gondozási Központ által 2011. június 30. napjáig 

biztosított szociális ellátásokat - étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, 

idősek átmeneti elhelyezése - 2011. július 1-től kezdődő határozatlan időre átveszi. 

 

 Segítséggel Élők Alapítvány Otthona: 

Az intézmény 2006. márciusa óta működik, fenntartója a Segítséggel Élők Alapítványa. A  

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés következtében megyei 

szakfeladatot is ellát. Az intézmény jelenleg 20 fő, nagykorú, értelmileg akadályozott személy 

ápolását-gondozását végzi. 

Szolgáltatásai között az ellátottak elhelyezése, étkeztetése, orvosi ellátás megszervezése, 

életvezetésben történő segítés, terápiás foglalkoztatás, szabadidős programok szerepelnek. 



Jelenlegi céljuk, hogy munkatevékenységet találjanak ellátottjaik számára, illetve új 

lakóotthon építéséhez keressenek forráslehetőségeket. 

Reményeik szerint megvalósul az a céljuk is, hogy az arra alkalmas lakók lakást 

vásárolhassanak maguknak, hogy ezzel önállóbb életvitelt alakítsanak ki. Az intézmény 

továbbra is mindenben a segítségükre lenne.   

 

 

6. Hajdúnánás város SWOT analízise: 

 

Erősségek: 

- jó kezdeményezőképességű, az új 

lehetőségeket kereső szakemberek, 

városvezetés; 

- a nonprofit, illetve egyházi szervezetek 

egyre nagyobb szerepvállalása, az 

önkormányzat „tehermentesítése”; 

 

Gyengeségek: 

- nem elegendő az állami finanszírozás; 

- nehezen motiválható kliensek; 

- a támogatások nem minden esetben érnek a 

megfelelő célba; 

- túl sok törvény és rendelet szabályozza az 

egyes ellátásokat, - gyakran módosulnak; 

- egyes szolgáltatások esetében követhetetlen 

az alakulás, megszűnés. 

Lehetőségek:  

- munkahelyteremtő lehetőségek felkutatása; 

- pályázati lehetőségek kiaknázása;  

- a földrajzi, települési adottságok jobb 

kihasználása; 

 

Veszélyek: 

- amennyiben nem javul a gazdasági  

helyzet, az állam nem tudja megfelelően 

finanszírozni az ellátórendszert; 

- új, egyre komplexebb problémákkal 

jelentkező kliensek 

           

 

7.  Új utak, megoldási lehetőségek: 

 

A szakemberek, az ágazatirányítás és minden résztvevő egyetért abban, hogy a jelenlegi 

szociális ellátórendszer hatékonysága megkérdőjelezhető, az egyes támogatások kevésbé 

igazodnak a bajba jutott egyén élethelyzetéhez. A megoldást a 2011. áprilisában napvilágot 

látott Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció rejtheti, mely a 2011-2020. közötti időszakra 

határozza meg azokat a szociálpolitikai alapelveket, amelyek mentén az eddigi kedvezőtlen 

társadalompolitikai folyamatok megállíthatók, a szociális ellátások átszervezésével pedig az 

egyének szociális biztonsága növekszik. A szakanyagot neves szakemberek állították össze.  



A fő alapelvek a szegénység csökkentése, a kedvezőtlen népesedési folyamatok fékezése a 

gyermekvállalás, a családalapítás jelentőségének hangsúlyozása által, munkaerő-piaci 

aktivitás erősítése, időskori biztonság garantálása, stb.  

Ezen célokat egy teljesen új szociális ellátórendszer kialakításával, a korábbi juttatások 

átszervezésével tervezik a szakértők.  

Bevezetésre kerülne a garantált minimumjövedelem, amelyhez élethelyzethez kötött 

juttatások, illetve támogatások kapcsolódnának (lakhatási támogatás, inaktivitási      

támogatás, stb.)  

A rendszer lényege a munkára ösztönzés, mivel a támogatások folyósítása fokozatossági elven 

működne, hatékonyságát az egy csatornás támogatási rendszer, egységes online nyilvántartó 

program alkalmazása, egyszerűbb eljárásrend, egyszerűsített adminisztráció garantálná. 

A szakanyag szerint az igazságosság elvét jobban biztosítja, hogy a szociális ellátásban 

részesülő egyénnek szorosabban együtt kell majd működnie a támogatóval.  

A koncepció benyújtásra került a Minisztériumba, a részletek kidolgozása és elfogadása 

folyamatban van, az ehhez kapcsolódó jogszabályok megjelenése a későbbiekben várható.  

Fentiek okán hosszabb távú tervezés a szociális szolgáltatástervezési koncepció során nem 

lenne ésszerű, hiszen annak illeszkednie kellene a Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció által 

megfogalmazott stratégiai célokhoz. 

 

8. Összegzés: 

 

A koncepció felülvizsgálatával egy olyan alapdokumentumot kívántunk létrehozni, amely 

átfogó képet ad Hajdúnánás ellátási kötelezettségeinek helyzetéről, a rendelkezésre álló 

lehetőségekről és tendenciákról. 

Mint az a koncepcióból is kitűnik, az országos szintű problémák jelen vannak Hajdúnánás 

ellátórendszerében is. Hajdúnánás Városi Önkormányzat, valamint a városunkban dolgozó 

szociális szakemberek folyamatosan azon dolgoznak, hogy az egyének személyes problémáit 

minél mélyebben feltárva, egyénre szabott segítségnyújtásban részesítsék az arra rászorulókat.  

Ehhez azonban az országos szintű szabályozás átalakítása jelenleg még folyamatban van. Az 

alapvető változásokat a várhatóan 2012. január 1-jétől megjelenő, illetve bevezetésre kerülő új 

szociális, illetve gyermekvédelmi törvény hatályba lépése és annak végrehajtása jelentheti 

majd. 

Ahhoz, hogy a szociális szolgáltatások rendszere minél jobban szolgálja Hajdúnánás város 

lakosságának érdekeit, elengedhetetlen, hogy a segítségre szorulók is aktívan részt vegyenek 



saját soruk alakításában, a hatósági előírásokat ne ellenségesen, hanem közreműködően 

fogadják.  

Elengedhetetlen a különböző szociális ellátásokat biztosítók közötti párbeszéd, a 

párhuzamos szolgáltatások közötti mértéktartás, a működési engedélyezés igény szerinti 

gyakorlatának felülvizsgálata. A szociális ellátó rendszerben nem az anyagi motiváció, 

hanem az egyén szükségletének legmegfelelőbb ellátásának biztosítása legyen a cél. 

 

 

 

 

Hajdúnánás, 2011. június 24. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ezúton szeretnénk megköszönni minden olyan intézmény dolgozójának munkáját, akik e 

koncepció elkészültét beszámolójuk megküldésével segítették: 

 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 

- Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 

- Fehér Bot Alapítvány, 

- Szenvedélybetegek Nappali Intézete, 

- Észak-alföldi Regionális Szociális Szolgáltató Központ, 

- Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft., 

- Segítséggel Élők Otthona, 

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat, 

- Tevékeny Gondozási Szolgálat, 

- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodalomjegyzék: 

 

1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris 2006)  

2. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011-2020 (megjelent: cssk.hu)  

3. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciójának 

felülvizsgálata 2011-2012 

4. Előadásanyagok a Magyar Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatok Egyesületének 

szakmai Konferenciájáról 

5. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének előterjesztései (kivonatok)  

6. Hajdúnánáson működő szociális intézmények működési engedélyei, beszámolói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. számú melléklet 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
által szociális ellátásokban részesítettek száma, és az arra biztosított 

keretösszegek 

2007-2010. évben 

 
 

Pénzbeli ellátások 
(esetek száma) 

2007.dec.31. 
(fő) 

2008.dec.31. 
(fő) 

2009.dec.31. 

(fő) 

2010.dec.31. 

(fő) 
     

aktívkorú nem 
foglalkoztatott  

- ebből rendszeres 
szociális segély* 

493 
 

17 

535 
 

23 

626 
 

87 

555 
 

99 

Időskorúak járadéka* 23 19 18 18 
Rendszeres 

gyermekvédelmi 
kedvezmény 

1430 
 

1453 
 

1742 1614 

Átmeneti segély *** 
Rendk.gy.véd.tám.*** 

1213 
620 

1203 
638 

1603 
523 

1426 
652 

Lakásfenntartási 
támogatás* 

1437 1350 1510 1745 

Mozgássérültek 
közlekedési 

támogatása** 
337 306 

 
287 

 
259 

Közgyógy ellátásban 
részesülők* 

737 906 582 764 

Ápolási díj* 148 161 166 163 
Temetési segély*** 

Köztemetés 
172 
13 

134 
8 

147 
6 

148 
7 

Első lakáshoz jutók 
támogatása*** 74 55 17 

(jún. 30-ig) 

- 

Tankönyvtámogatás*** 
étkezési 

támogatás*** 

1266 
147 

1258 
100 

1375 

53 

- 

63 

Szociális ellátásokra 
tervezett kiadás (eFt) 

151.424 
 

161.803 
 

129.627 125.143 

Állami támogatással 
együtt felhasznált 

kiadás (eFt) 
300.977 338.096 

 
368.018 

 
342.420 

 
*     Finanszírozása központi és önkormányzati forrásból történik. 
**   Finanszírozása  központi forrásból történik. 
*** Finanszírozása csak önkormányzati forrásból történik.  
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2. számú melléklet 

 

 Statisztikai adatok: 
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3. számú melléklet 

 

Nyugdíjak, járadékok és nyugdíjszerű rendszeres ellátások a főellátás típusa szerint   

- Hajdúnánás  2011. január - 

 

Fıellátás megnevezése Nem 
Létszám 

(fı) 

1.     Öregségi nyugdíj együtt 2 587 

  férfi 1 170   

  nı 1 417   

2.     Rokkantsági nyugdíj együtt 1 012   

  férfi 501   

  nı 511   

3.     Hozzátartozói nyugdíj együtt 331   

  férfi 5   

  nı 326   

4.     Árvaellátás együtt 177   

  férfi 81   

  nı 96   

5.     Egészségkárosodott személyek szociális járadékai 
együtt 398   

  férfi 140   
  nı 258   

6.    Rokkantsági járadék együtt 57   

  férfi 26   

  nı 31   

7.    Rehabilitációs járadék együtt 28   

  férfi 10   

  nı 18   

8.    Házastársi pótlék, jövedelempótlék együtt 135   

  férfi 0   

  nı 135   

9.   Egyéb nyugdíj, járadék stb.* együtt 37 

  férfi 23   

  nı 14   

Ellátások mindösszesen együtt 4 762   
  férfi 1 956   
  nı 2 806   

 

* Tartalmazza a mezőgazdasági szövetkezeti járadékban, illetve a baleseti járadékban 

részesülők adatait is. 

 

 

 



4. számú melléklet 

 

A szociális ellátórendszer felépítése ágazatirányítási távlati elképzelések alapján: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 8,50 órai kezdettel megtartott z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
231/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Ön kormányzat Képviselő-testülete az 149/2011. (IV. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat alapján meghirdetésre került, a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat aljegyzői állására beérkezett pályázatokat megismerte. 
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
36. §-ában foglaltak alapján, figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 8. §-ára  

 
Maginé dr. Csirke Erzsébet 

 4080 Hajdúnánás, Akác u. 2/b. szám 
 

alatti lakost nevezi ki Hajdúnánás Városi Önkormányzat aljegyzőjévé            
2011. július 1-jétől határozatlan időtartamra. 
 
A képviselő-testület az aljegyző illetményét, a Ktv. 45. § (4) bekezdése szerint  

 
bruttó 400.000.- Ft/hó 

 
összegben állapítja meg. 
 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről, a vezető kinevezési okiratainak elkészítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2011. június 30. 

  
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
232/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdése, valamint a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének d.) pontjában biztosított felhatalmazás 
alapján a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat magasabb 
vezető, igazgató beosztás ellátásával 2011. augusztus 01. napjától 2016. július 
31. napjáig 
 

Tóth Imre 
4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 15. I/5. szám  

 
alatti lakost bízza meg. 

 
A képviselő-testület az intézményvezető illetményét az alábbiak szerint állapítja 
meg: 
 
Kjt. szerinti garantált illetmény: 252.405.- Ft 
További szakképesítés, szakképzettség elismerése:                                      25.241.-Ft 
Garantált illetmény összesen:                                                                  277.646.- Ft 
Összesen kerekítve:                                                                                 277.600.- Ft 
Vezetői pótlék (400 %)                                                                              80.000.-Ft 
Mindösszesen: 357.600.- Ft 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezés fentiek szerinti 
elkészítéséről. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 31. 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
233/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári 
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján, a 
Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11. § (4) bekezdésének 
alkalmazásával elhatározza a Hajdúnánási Holding Zrt. létrehozását. 
 
A társaság székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám, alapítója: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Holding Zrt. alaptőkéjét, figyelemmel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 207. § (1) bekezdésében foglaltakra, pénzbeli 
hozzájárulásként 5.000.000,- Ft-ban határozza meg. 
 
A képviselő-testület a társaság alapító okiratát a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület a társaság alapításának költségeire 500.000,- Ft 
keretösszeget, továbbá a pénzbeli hozzájárulás összegét a 2011. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság alapító 
okiratának aláírására, felkéri az alapítással kapcsolatos feladatok 
végrehajtására és gondoskodjon a költségvetési rendelet módosításáról. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 31.  - az intézkedések megtételére 
                  2011. szeptember 30.  - a rendelet módosítására 
 
 

kmft. 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



AALL AA PPÍÍTT ÓÓ  OOKK II RR AATT   
 

 
Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 
rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező 
szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi 
egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság 
 

a) alapító okiratát, 
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 

 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 
 
1.1. A társaság cégneve:     Hajdúnánási Holding 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
A társaság rövidített cégneve:    ………………………………….. Zrt. 

 
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: 

 .......................................................................... 
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: 
 …...................................................................... 

 
1.3. A társaság székhelye:     4080 Hajdúnánás,  

Kossuth u. 22. sz. 
 

A társaság székhelye 
a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:  

 
1.4. A társaság telephelye(i):    

 ………………………………………………. 
 
1.5. A társaság fióktelepe(i):    

 ………………………………………………. 
 
1.6. A cég e-mail elérhetősége:    hajdunanasiholding@hajdunanas.hu 

 

2. A társaság alapítója (részvényese) 
 
2.1. Név:      

 ………………………………………………. 
Anyja neve:     
 ………………………………………………. 
Lakcím:      
 ……………………………………………….  
Cégnév (név):      Hajdúnánás Város Önkormányzata 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):   …………………………………............. 
Székhely:       4080 Hajdúnánás,  
       Köztársaság tér 1. sz. 



Képviseletre jogosult neve:    Szólláth Tibor polgármester 
Anyja neve:      Nagy Julianna 
Lakcím:       4081 Hajdúnánás, 
       Verestenger tanya 265/20 hrsz. 

 

3. A társaság tevékenységi köre(i)  
 
3.1. Főtevékenység:     Vagyonkezelés (holding) 

 
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):   M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
       Egyéb hitelnyújtás 
       M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés 
       Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, 

üzemeltetése 
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 
tevékenység 
Üzletvezetés 
PR, kommunikáció 
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
Összetett adminisztratív szolgáltatás 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

        
       

3.3. A társaság ügyvezetése 
 
a) jogosult 
b) nem jogosult 
 
a tevékenységi kör(ök) módosítására. 
 

4. A társaság működésének időtartama, működési formája 

 
4.1. A társaság időtartama:    a) határozatlan 

  b) határozott, .......................................................................-ig. 
 
4.2. A részvénytársaság működési formája:   zártkörűen működő részvénytársaság 
 
 

5. A társaság alaptőkéje 
 
5.1. A társaság alaptőkéje    5.000.000 Ft, azaz 

          Ötmillió forint, 
 

       amely 

 



a) 5.000.000 Ft, azaz Ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 (száz) 
százaléka 

 
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték 5.000.000 Ft, amely 100 (egyszáz) 
százaléka az átvenni vállalt részvények 
 
(i) névértékének 
(ii) kibocsátási értékének. 

 
b) ...................... Ft, azaz ................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, 
amely a ............................................................. százaléka az átvenni vállalt részvények 
(i) névértékének. 
(ii) kibocsátási értékének. 
 
A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell 
bocsátani. 

 
5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés 
 

a) jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát 
 

Név:     
 ………………………………………….…… 
Lakcím:      
 ………………………………………….…… 
Cégnév:      
 ………………………………………….…… 
Cégjegyzékszám:   
 ………………………………………….…… 
Székhely:     
 ………………………………………….…… 
 

könyvvizsgáló végezte. 
 
b) készítésére nem kerül sor. 

5.3. A nem pénzbeli hozzájárulás 
 
5.3.1. tárgya: ................................................................................... értéke: ......................... Ft, 

a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma .................................. 
névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal. 

 
5.4. A társaság alaptőkéje 10 (tíz) darab 500.000 (ötszázezer) Ft névértékű névre szóló 
törzsrészvényből áll. 
 

5.5. A részvények előállításának módja: 
a) nyomdai úton történik. 
b) dematerializált módon történik. 

5.6. A részvények kibocsátási értéke 



a) megegyezik a részvények névértékével. 
b) .............................. Ft. 

5.7. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében 
alapításkor nem fizeti be, köteles a fennmaradó összeget ..........................-ig, legkésőbb 
azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető 
bankjába. 

 

6. A nyereség felosztása 
 

Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint 
felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére 
jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, 
aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. 
 

7. Az alapítói (részvényesi) határozat 
 
A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről 
a vezető tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles. 

 

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató 
 
8.1. A társaságnál 

a) igazgatóság működik. 
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató 
gyakorolja. 

 
8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke: 

 

Név:      Sebő László 
Anyja neve:     Rékasi Mária 
Lakcím:     4075 Görbeháza, Csegei út 11. sz. 
 
A megbízatás 
 

a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
 

szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:  2011. június 24. 
 

A megbízatás lejárta:    ............................................................................. 
 
 
8.3. Az igazgatóság tagjai: 

 
 

Név:      Dr. Béres Attila 
Anyja neve:     Zubor Erzsébet 
Lakcím:     2162 Őrbottyán Kossuth u. 46. sz. 
 



A megbízatás 
 

a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
 

szól. 
 

A megbízatás kezdő időpontja:  2011. június 24. 
 

A megbízatás lejárta:    ............................................................................. 
 

 
Név:      Dr. Horváth Tibor Gergely 
Anyja neve:     Médi Irén Sára 
Lakcím:     2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz. 
 
A megbízatás 
 

a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
 

szól. 
 

A megbízatás kezdő időpontja:  2011. június 24. 
 

A megbízatás lejárta:    ............................................................................. 
 
 

8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére 
a) köteles. 
b) nem köteles. 

 
8.5. A vezérigazgató: 

 

Név:      ……………………………………………….. 
Anyja neve:     ……………………………………………….. 
Lakcím:     ……………………………………………….. 
 
A megbízatás 
 

a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
 

szól. 
 

A megbízatás kezdő időpontja:  ………………………………………………... 
 

A megbízatás lejárta:    ............................................................................. 
 

 
8.4. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére 

a) köteles. 
b) nem köteles. 



9. Cégvezető 
 
9.1. A társaságnál cégvezető választására 

a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 

 
 
9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

 
Név:      ........................................................................ 
Anyja neve:     ........................................................................ 
Lakcím:      ........................................................................ 
 
Kinevezés kezdő időpontja:   ........................................................................ 

 

10. Cégjegyzés 
 
10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

 
Név:      Sebő László, az igazgatóság elnöke  

 
Név:      ………………………………….. 

 
 
10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 

 
a) Név:   Dr. Béres Attila igazgatósági tag 
 
és 
 
Név:  Dr. Horváth Tibor Gergely igazgatósági tag 
 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 
 
 
b) Név:   ............................................................ 
 
és 
 
Név:  ............................................................ 
 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 
 

11. Felügyelőbizottság 
 
11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására 

 
a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 



11.2. A felügyelőbizottság elnöke: 
 
Név:     Török István 
Anyja neve:     Polyák Piroska 
Lakcím:      4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 84. 
 

A megbízatás 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
szól. 
 

A megbízatás kezdő időpontja:  2011. június 24. 
A megbízatás lejárta:   2016. június 24. 

 
11.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

 
Név:     Dr. Kis Ágnes 
Anyja neve:     Harsányi Irén Juliánna 
Lakcím:      4080 Hajdúnánás, Bajcsy Zsilinszky tér 9/2. sz. 
 

A megbízatás 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
szól. 
 

A megbízatás kezdő időpontja:  2011. június 24. 
A megbízatás lejárta:   2016. június 24. 

 
 

Név:     Ötvös János Attila 
Anyja neve:     Pénzes Julianna 
Lakcím:      4080 Hajdúnánás, Munkácsy Mihály u. 5. sz. 
 

A megbízatás 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
szól. 
 

A megbízatás kezdő időpontja:  2011. június 24. 
A megbízatás lejárta:   2016. június 24. 

 

12. Könyvvizsgáló 
 
A társaság könyvvizsgálója: 
 
Cégnév:      EAST-AUDIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Kamarai nyilvántartási száma:   001216  
Cégjegyzékszám:     09-10-000331 
Székhely:      4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. 
 
A könyvvizsgálat elvégzéséért  
személyében felelős  



természetes személy neve:   Tóth Kálmán 
Kamarai nyilvántartási száma:   002742  
Anyja neve:     Nagy Veronika 
Lakcím:      4024 Debrecen, Teleki u. 22. I/3. sz. 
 
Helyettes könyvvizsgáló neve:   .............................................................. 
Anyja neve:     .............................................................. 
Lakcím:      .............................................................. 
 
A megbízatás kezdő időpontja:   2011. június 24. 
A megbízatás lejárta:    2016. június 24. 
 

13. A társaság megszűnése 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon az alapítót (részvényest) illeti meg. 

 

14. Egyéb rendelkezések 
 
14.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 

közzé, a társaság e kötelezettségének 
a) a Cégközlönyben 
b) a társaság honlapján 
tesz eleget. 

 
14.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak 

az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló      
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
Kelt: Hajdúnánás, 2011. június 24. 
 
 
 
Az Alapító aláírása: 
 
 
 

..…………..................................................
.... 

 Név: Hajdúnánás Város Önkormányzata 
 
 
 
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: 
 

 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
234/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Holding Zrt. igazgatósága elnökének 
 

Sebő László 
4075 Görbeháza, Csegei út 11. szám 

 

alatti lakost választja meg 2011. június 24. napjától kezdődően határozatlan 
időtartamra.  
 

Az igazgatóság elnöke feladatát a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, megbízási jogviszony 
keretében látja el, javadalmazását figyelemmel a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakra bruttó 300.000.- Ft/hó mértékben 
állapítja meg a képviselő-testület. 

 
Felkéri a polgármestert a megválasztott tisztségviselő értesítésére és felkéri a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 05. 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
235/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Holding Zrt. igazgatósága két tagjának 
 

Dr. Béres Attila 
2162 Őrbottyán, Kossuth u. 46. szám 

alatti lakost és  

Dr. Horváth Tibor Gergely 
2461 Tárnok, Tél u. 34/a. szám 

 

alatti lakost választja meg 2011. június 24. napjától kezdődően határozatlan 
időtartamra.  

Az igazgatóság tagjai feladataikat a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, megbízási jogviszony 
keretében látják el, javadalmazásukat figyelemmel a köztulajdonban álló 
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltakra bruttó 250.000.- Ft/hó/fő 
mértékben állapítja meg a képviselő-testület. 

 
Felkéri a polgármestert a megválasztott tisztségviselők értesítésére és felkéri 
a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 05. 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
236/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Holding Zrt. felügyelő bizottsága elnökének 
 

Török István 
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 84. szám 

 

alatti lakost választja meg 2011. június 24. napjától kezdődően 2016. június 
24. napjáig tartó határozott időre.  

 

A felügyelő bizottság elnöke a tevékenységet javadalmazás nélkül végzi.  

 
Felkéri a polgármestert a megválasztott elnök értesítésére és felkéri a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 05. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
237/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Holding Zrt. felügyelő bizottsága két tagjának 
 

Dr. Kis Ágnes 
4080 Hajdúnánás, Bajcsy Zs. tér 9/2. szám 

 

alatti lakost és  

Ötvös Attila 
4080 Hajdúnánás, Munkácsy M. u. 5. szám 

 

alatti lakost választja meg 2011. június 24. napjától kezdődően 2016. június 
24. napjáig tartó határozott időre.  

 

A felügyelő bizottság tagjai a tevékenységet javadalmazás nélkül végzik. 

 
Felkéri a polgármestert a megválasztott tagok értesítésére és felkéri a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 05. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
238/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Holding Zrt. könyvvizsgálójának az 
 

East-Audit Igazságügyi Adó-, Járulék és Könyvszakértő 
Tanácsadó Zrt. 

4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. szám 
 

választja meg 2011. június 24. napjától kezdődően 2016. június 24. napjáig 
tartó határozott időre.  
 

A javadalmazást 60.000.- Ft + ÁFA/hó mértékben állapítja meg a képviselő-
testület. 
 

Felkéri a polgármestert a megválasztott könyvvizsgáló értesítésére és felkéri 
a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 05. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
239/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári 
törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 52. § (1) bekezdése alapján, a 
Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11. § (4) bekezdésének 
alkalmazásával holding Zrt. létrehozását határozta el.  
 
A képviselő-testület a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) bekezdése alapján 
hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúnánás város neve a Holding Zrt. cégnevében 
szerepeljen, amely után a gazdasági társaság cégneve Hajdúnánási Holding 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 31. - az intézkedések megtételére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
240/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2011. (IV. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
241/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy a kizárólagos tulajdonában lévő Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám), a Hajdúnánási 
Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. 
szám), valamint egyéb formában működtetett közművelődési önkormányzati 
fenntartású Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6. szám), a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és 
Szervezési Irodájához tartozó Tourinform Iroda (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6.) és a Hajdúnánási Újságot (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 6. szám), és a Helyi Televíziót (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. 
szám) vállalatcsoportba kívánja vonni. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  folyamatos  

 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
242/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elfogadja az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának következő módosításait: 
 

Preambulum: 
A 16/2008.(III. 28.) ÖTM rendeletre történő hivatkozás a 15/2011. (IV. 22.) BM 
rendeletre történő hivatkozásra változik. 
 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 
Első bekezdés módosul: 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően, a Társulás önálló jogi személyiséggel, előirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkező, önállóan működő költségvetési szerv. 
 

Második bekezdés törlésre kerül: 
„A Társulás a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 16. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint közszolgáltató költségvetési szerv, ezen belül 
közintézet, a 18. § (2) bekezdés alapján önállóan működő költségvetési szerv.” 
 

Harmadik bekezdés módosul: 
A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletre történő hivatkozás a 292/2009. (XII. 
19.) Korm. rendeletre változik. 
 

VI. TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
Második bekezdés módosul: 
A Társulás gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási kötelezettségeire az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.), az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Kormányrendelet 
és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet az irányadó. 
 

X. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE, FELÜGYELETE 
Első bekezdés az alábbira módosul: 
A Társulás irányító szerve a társulási tanács. 
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XII. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
Harmadik bekezdés törlésre kerül: 
„Tagok a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 12. § és 13. 
§ szerint a társulás megszűntetéséről megszüntető okiratban intézkednek, amely 
rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.” 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról a Társulási Tanács elnökét 
tájékoztassa. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
243/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
társulásairól szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elfogadja az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás 8. számú melléklet Alapító Okirat következő 
módosításait: 
 

   Kiegészül: 
Alaptevékenysége 2010. január 1-jétől érvényes államháztartási   
szakfeladatrendi besorolása: 
 360000 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
429100 Vizi létesítmény építése 
 
Törlésre kerül: 
„A költségvetési szerv besorolása: 

A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 16. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján közszolgáltató közintézet és a 18.§ (2) bekezdés szerint önállóan 
működő költségvetési szerv.” 
 
 „A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre” az alábbiak szerint módosul: 
Az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a székhely 
önkormányzat polgármesteri hivatala látja el külön megállapodás alapján 292/2009. 
(XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról a Társulási Tanács elnökét 
tájékoztassa. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
 

kmft. 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
244/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézmények 2011. 
szeptember 1. napjától hatályos alapító okiratait a mellékletek szerint, az alábbi 
módosításokkal fogadja el. 
 
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
 
• A 4. pont „Intézmény egységei: I. Összetett iskola - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat” 

rész kiegészítésre kerül a „továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás” szövegrésszel. 
• A 4. pont „Intézmény egységei: I. Összetett iskola – Alapfokú Művészetoktatási 

intézmény” és a 6. pont „Alaptevékenység” részek kiegészítésre kerülnek az alábbiakkal: 
- alapfokú művészetoktatás, képző-és iparművészeti ágon, grafika és festészet, fém 

és zománcműves, foto és film tanszakokon, 
- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, néptánc tanszakon, 
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon,  

 Klasszikus zene: 
 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét 
 Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, 
 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 
 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
 Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, zeneismeret, 
 zenetörténet – zeneirodalom 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, kórus 

 Népzene: 
 Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű 
 Pengetős tanszak tantárgyai: citera 
 Vokális tanszak tantárgyai: népi ének 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, szolfézs kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába 
 foglalja a hangszeres és vokális társas zenét) 
 Elektronikus zene: 

 Billentyűs tanszak tantárgyai: szintetizátor-keyboard 
 Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene 

• Az 5. pont „Jogszabályban meghatározott közfeladatai:” rész kiegészítésre kerül a 
„továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás” szövegrésszel. 

• A 6. pont „Alaptevékenységek” rész alatt szereplő  
„a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd  
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b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd” 
szövegrész helyébe a 
 „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd.” 
szövegrész kerül. 

 
Hajdúnánási Óvoda  
 
• A 6. pont „Alaptevékenységek” rész alatt szereplő  

„a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd                             
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.” 
szövegrész helyébe  
„sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzd.” 
szövegrész kerül. 

 
 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

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

kmft. 
 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 
 
 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

1.  Az intézmény neve:  Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

 

1.1 Az intézmény rövidített neve:                   BOCSKAI  ÁLT. I. GIMN. AMI. EPSZ. 
 
2.  OM azonosító: 031026 
 
3.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám 
 
3.1. Tagintézményei:                                       Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
                                                                             
3.2 Telephelyei: 4080 Hajdúnánás Iskola u. 3. sz. 
                                                                           4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.    
  4080 Hajdúnánás Polgári u. 71. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. 
   
4.  Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv.  
 

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
a képviselő-testület által jóváhagyott 
szabályozás tartalmazza. 

Az intézmény típusa:  összetett iskola  (általános iskola, középiskola, 
alapfokú művészetoktatási intézmény, 
egységes pedagógiai szakszolgálat) 

Tagozat megnevezése: - 
 
Intézmény egységei:  
I. Összetett iskola 
                                                                           Általános Iskola 
                                                                           Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
                                                                           iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyam 
                                                                            
  Iskoláskorú gyermekek általános iskolai 
                                                                           nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon 
 
                                                                        Gimnázium 
                                                                          Iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása  
                                                                          9-12. évfolyamig az értékközvetítő és 
                                                                          képességfejlesztő program alapján 
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                                                                          Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
- alapfokú művészeti iskolai képzés dráma 

tagozat: bábművészet, színjátszás, tánc-
művészeti tagozat: néptánc, musical, 
színpadi tánc 

- zeneművészet: zongora, fuvola, hegedű       
trombita, gitár, ütő, citera tanszakok 

- alapfokú művészetoktatás, képző- és  
iparművészet, média művészeti ágakon,                                  
grafika, festészet, fotó, videó                                 
tanszakokon 

- alapfokú művészetoktatás, képző-és 
iparművészeti ágon, grafika és festészet, 
fém és zománcműves, foto és film 
tanszakokon, 

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti 
ágon, néptánc tanszakon, 

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 
ágon,  

 Klasszikus zene:      
 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,  
 Klarinét 
 Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, 
 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 
 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
 Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs 
 kötelező, zeneismeret, 
 zenetörténet – zeneirodalom 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 kamarazene, kórus 

     Népzene: 
 Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi 
 hegedű 
 Pengetős tanszak tantárgyai: citera 
 Vokális tanszak tantárgyai: népi ének 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei  
 ismeretek, szolfézs kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: népi 
 kamarazene (a tantárgy magába 
 foglalja a hangszeres és vokális társas  
 zenét) 
   Elektronikus zene: 
   Billentyűs tanszak tantárgyai:  
 szintetizátor-keyboard 
 Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs  
 Kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 kamarazene 
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                       Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás 
 

5. Jogszabályban meghatározott közfeladatai:  általános iskolai, középiskolai nevelés-
oktatás, alapfokú művészetoktatás, 
nevelési tanácsadás, logopédiai 
szolgáltatás, gyógytestnevelés, 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
  

6. Alapvető szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenység: Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között: 
                                                     

- Iskoláskorú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása 
1-8. évfolyamon 

- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-
oktatása 1-8. évfolyam 

- általános iskoláskorú gyerekek általános műveltségét 
megalapozó alapfokú nevelése – oktatása, differenciált 
képességfejlesztő és személyiségformáló programmal 
(Rugalmas Képességfejlesztő Program) 

- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 1-8. 
évfolyamig az értékközvetítő és képességfejlesztő 
program alapján 

- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása 
- emeltszintű angol és német nyelvoktatás 3-8. évfolyamon 
- emelt szintű informatika oktatás 7-8. évfolyamon  
- emelt szintű matematika oktatás  
- számítástechnika-informatika oktatása a 3. évfolyamtól 
- háztartás technika oktatása az ötödik évfolyamtól 
- emelt szintű ének-zene oktatás 8. évfolyamig 

  - Sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-
oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság véleménye alapján. A 
fogyatékosság típusa szerint: -enyhe testi fogyatékos, -  
érzékszervi fogyatékos - hallássérült, -beszédfogyatékos, - 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) 
bekezdés 29. pontja alapján:  
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 



- 4 - 
 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd. 

- A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, 
magatartási rendellenességgel küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői 
és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési 
tanácsadó véleménye alapján.  

- alapfokú művészetoktatás, képző- és iparművészet, média 
művészeti ágakon, grafika, festészet, fotó, videó 
tanszakokon 

-  iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei, báb- és 
táncművészeti oktatása,  

- alapfokú művészetoktatás: dráma tagozat: bábművészet, 
színjátszás, táncművészeti tagozat: néptánc, musical, 
színpadi tánc, zeneművészet: zongora, fuvola, hegedű, 
trombita, gitár, ütő, citera tanszakok  

- alapfokú művészetoktatás, képző-és iparművészeti ágon, 
grafika és festészet, fém és zománcműves, foto és film 
tanszakokon, 

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, néptánc
 tanszakon, 
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon,  

       Klasszikus zene:      
 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,  
 Klarinét 
 Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, 
 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 
 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
 Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs 
 kötelező, zeneismeret, 
 zenetörténet – zeneirodalom 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 kamarazene, kórus 

    Népzene: 
 Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi 
 hegedű 
 Pengetős tanszak tantárgyai: citera 
 Vokális tanszak tantárgyai: népi ének 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei  
 ismeretek, szolfézs kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: népi 
 kamarazene (a tantárgy magába 
 foglalja a hangszeres és vokális társas  
 zenét) 
  Elektronikus zene: 
   Billentyűs tanszak tantárgyai:  
 szintetizátor-keyboard 
 Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs  
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 Kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 kamarazene 

- kiemelt egészségnevelési és gyermeksport nevelési 
program 

- alkotóképességet fejlesztő és hagyomány-őrző nevelési 
program 

-  iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 9-12. 
évfolyamig az értékközvetítő és képességfejlesztő 
program alapján 

- pedagógiai szakszolgálat 
-  iskolai sportkör működtetése 
-  iskolai tanulók napközi otthoni, tanuló-szobai ellátása 
- gyermek, tanuló felügyelet 
-  iskolai könyvtár működtetése 
- gyakorlókert működtetése   
-  intézményi vagyon működtetése  
 

Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  
 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 

tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása     
(1-4. évfolyam)  

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam)  

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 
ágban 

852032  Alapfokú művészetoktatás képző- és 
iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágban  

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás           
(9-12/13) 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése  
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 

iskolai tanulószobai nevelése  
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
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Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység   
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

Vállalkozási tevékenység:  nincs 
 

7. Az intézménybe felvehető maximális  
     tanulólétszám: 
     1-12. évfolyam:   1547 fő 
 Indítható iskolai tanulócsoportok 
 száma: 55 csoport 
     Napközi otthoni csoportok száma: 25 csoport 
 Tanulószobai csoportok száma:   9 csoport 

 
 Alapfokú művészetoktatás 
 Felvehető maximális tanulói létszám: 
 Zeneművészet: 176 fő 

Táncművészet:                                        200 fő 
            Indítható csoportok száma:              10 csoport  
 Képző-iparművészet ág: 
            Grafika-festészet tanszak:                  100 fő 

         Indítható csoportok száma:                  5 csoport   
 

8.  Iskolai évfolyamok száma: 1 – 12. évfolyam 
Alapfokú művészetoktatás:  

- dráma tagozat: bábművészet, színjátszás, 
tánc-művészeti tagozat: néptánc, musical, 
színpadi tánc 

- zeneművészet: zongora, fuvola, hegedű 
trombita, gitár, ütő, citera tanszakok 

- képző- és iparművészet, média művészeti 
ágakon, grafika, festészet, fotó, videó 
tanszakokon 

 

9. Működési  köre: Hajdúnánás város, illetve Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási 
területe  

 

10.  Alapítás éve: 1976.  
 

11.  Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Tanács Végrehajtó 
                                                                              Bizottsága  

 

12.  Fenntartó szerv neve és címe:    Hajdúnánás Városi Önkormányzat     
Képviselő-testülete 

                                                       4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 

13.  Irányító szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
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14.  Felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
15.  Költségvetési szerv vezetőjének   
 kinevezési rendje: önálló jogi személyként működő  

költségvetési szerv, magasabb vezetője az  
igazgató, akit a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozott 
időre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános 
pályázat útján  

  

16.  Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató 
 

17.  Foglalkoztatottakra vonatkozó 
 foglalkoztatási jogviszony: - a közalkalmazottak jogállásáról  szóló  
   1992. évi XXXIII. törvény, 

  -  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény  

 

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

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

                                                                            
20. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma: 

− 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz. 
4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2) 

− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.  
8. hrsz (alapterülete: 5905 m2) 

− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.  
 9. hrsz. (alapterülete: 976 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.  
 10. hrsz. (alapterülete: 873 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.  

1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.  

    4946. hrsz.  (használt alapterület: 515 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. 

5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2) 
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Záradék:  A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a   244/2011.  
(VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2011. szeptember 1-jén lép 
hatályba.  

 
 
 

 Hajdúnánás, 2011. június 24. 
 
 
 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

1.  Az intézmény neve:  Hajdúnánási Óvoda 
 
2.  OM azonosító: 030805 
 
3.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz. 
 
4. Telephelyei: 4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. sz. 

4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz. 
                                                                           4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz. 
                                                                           4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz. 

4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 
 
5.  Gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv.  
 

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
a képviselő-testület által jóváhagyott 
szabályozás tartalmazza. 

Az intézmény típusa:   óvoda  
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  gyermekek óvodai nevelésének ellátása  
 
Alapvető szakágazat száma, megnevezése:  851020 Óvodai nevelés  
 
Alaptevékenység: Törvényben és a nevelési programjában 

meghatározott keretek között: 
- óvodáskorú gyermekek nevelése a gyermek 

3. életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 
8 éves korig 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
iskolai nevelése-oktatása a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
véleménye alapján.  
A fogyatékosság típusa szerint:  

- enyhe testi fogyatékos,                           
- érzékszervi fogyatékos - hallássérült,        
- beszédfogyatékos, 
- enyhe értelmi fogyatékos,   

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja alapján:    
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sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a 
gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
A beilleszkedési zavarral, tanulási 
nehézséggel, magatartási rendellenességgel 
küzdő gyermekek integrált nevelése-oktatása a 
tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság véleménye vagy a 
nevelési tanácsadó véleménye alapján.  
- intézményi étkeztetés 

  -     környezeti nevelés 
  -     környezetvédelemre nevelés 

- korai idegen nyelv oktatása 
- játékos informatika oktatása 
- testnevelés differenciált fejlesztési programmal 
- alkotóképesség fejlesztése, 

tehetséggondozás, gyermektorna, 
gyermektánc 

- intézményi vagyon működtetése 
- gyermek felügyelet 

 

Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

851011  óvodai nevelés ellátás  
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása  
841901 önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    

 
Vállalkozási tevékenység:  nincs 

 

7.  Az intézménybe felvehető maximális  
   gyermeklétszám:  500 fő  
 Indítható óvodai csoportok száma: 20 csoport 

 

8.  Intézményegységek megnevezése:  
  Eszterlánc Óvoda 
  4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz. 
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  1. sz. Óvoda 
  4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. sz. 

 

  Hétszínvirág Óvoda 
4080 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz. 

                                                                           7. sz. Óvoda  
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24 sz. 

                                                                            
  2. sz. Óvoda  
  4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz. 

 

Napsugár Óvoda  
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 

 

9.  Működési köre: Hajdúnánás Város közigazgatási területe 
 

10.  Alapítás éve: 1998. 
 

11.  Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 

12.  Fenntartó szerv neve és címe:    Hajdúnánás Városi Önkormányzat     
Képviselő-testülete 

                                                       4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 

13.  Irányító szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 
 

14.  Felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 

15.  Költségvetési szerv  
      vezetőjének kinevezési rendje: önálló jogi személyként működő költségvetési 

szerv vezetője az óvodavezető, akit 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete határozott időre - 5 vagy 10 évre - 
nevez ki nyilvános pályázat útján 

 

16. Az intézmény képviseletére jogosult: az óvodavezető 
 

17. Foglalkoztatottakra vonatkozó    - a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
      foglalkoztatási jogviszony:       1992. évi XXXIII. törvény, 
   - a Munka Törvénykönyvéről  szóló 
       1992. évi XXII. törvény  
 

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

19.  A vagyon feletti rendelkezés joga: az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet  
10. §-a, a rendeltetésszerű használatot 
meghaladó vagyon-tárgyak hasznosítása a    
12. §-a, a selejtezés pedig a 12. §  
(3) bekezdés szerint 

 

20.  Az ingatlanok címe, helyrajzi száma: 1. sz. Óvoda:  
 4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. sz.,  
 3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2) 
   
  Eszterlánc Óvoda  

4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,   
 1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2) 
 
  

 Hétszínvirág Óvoda:  
 4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1. sz.  

6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az iskolával 
együtt, az óvoda épület: 226 m2) 

                                                                         
 7. sz. Óvoda  

 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.  
                                                      2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2) 
  

2. sz. Óvoda   
 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.  
 3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2) 
  

Napsugár Óvoda  
 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 

                                                               3841. hrsz.  (alapterülete: 1940 m2 ) 
 
   

Záradék: A Hajdúnánási Óvoda alapító okirata a 244/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-
testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.  

 

Hajdúnánás, 2011. június 24. 
 
 
 
 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
245/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint 
Szakmai Programját megismerte, és a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 104. § d) pontja alapján jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetőjét tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről, és 
gondoskodjon a működési engedély kiadása iránti kérelem benyújtásáról. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 15. -  az intézményvezető tájékoztatására 
 2011. július 31. -  a kérelem benyújtására 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
246/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Gondozási 
Központ érintett közalkalmazottainak továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
nyilatkozatait megismerte, és a nemleges választ adó négy fő közalkalmazotti 
jogviszonyának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti, a Kjt. 25. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján történő megszűnését tudomásul veszi. 
 
A képviselő-testület a jogviszonyok megszűnésére tekintettel 2011. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére a 1.200.000,- Ft keretösszeget a 
Szociális Gondozási Központ számára biztosítja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmény vezetői 
feladatok ellátásával, és a munkáltatói jogok gyakorlásával megbízott 
közalkalmazottjának, valamint az intézmény vezetői feladatok ellátásával, és 
a munkáltatói jogok gyakorlásával megbízott közalkalmazottját, hogy az 
érintett 3 fő közalkalmazottak jogviszonyának megszüntetése során a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó 
rendelkezései szerint járjon el.  
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. június 30.  
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
247/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

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. július 01-től 2011. szeptember 30-ig terjedő 
időtartamra 
 

VARGA LAJOS 
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/c. szám 

 
alatti lakost bízza meg. 
 
Felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntéséről való értesítésre, 
valamint a megbízási szerződés meghosszabbítására.  
  
 
Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő:  2011. június 30.  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
248/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Berkes Anikó 4080 
Hajdúnánás, Kisfaludy u. 7. szám alatti lakos, a Hajdúnánási Gazdasági 
Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám) magasabb vezetője 
vezetői pótlékának mértékét - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontja és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes 
költségvetési intézményeknél szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendelet   
10/A. § (1) bekezdés a) pontja értelmében - 2011. július 1-jétől kezdődően a 
pótlékalap 420%-ban határozza meg, amely után illetménye a következő: 
 
Kjt. szerinti garantált illetmény: 159.515,- Ft 
További szakképesítés, szakképzettség elismerése: 7.976,- Ft 
Garantált illetmény összesen (kerekítve): 167.500,- Ft 
Vezetői pótlék  84.000,- Ft 
Mindösszesen:  251.500,- Ft 

 
A képviselő-testület a vezetői pótlék emeléséhez szükséges fedezetet az 
önkormányzat 2011. költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 01. 
 

 
kmft. 

 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
249/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel az      
ÉAOP-4.1.3/B támogatással megvalósuló „A hajdúnánási Városi Bölcsőde 
kapacitásfejlesztése és szolgáltatási körének szélesítése a hátrányos helyzetű 
gyermekek esélyeinek javítása érdekében” elnevezésű, ÉAOP-4.1.3/B-2f-
2010-0009, azonosítási számú projekt hatására a Városi Bölcsődében 
bekövetkező kapacitásfejlesztésére az intézmény álláskeretét 2 fő 
gondozónői állással megemeli 2011. szeptember 1-jétől. 
 
2011. szeptember 1-jétől a Városi Bölcsőde engedélyezett álláskerete 11 fő. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az intézmény vezetőjét 
tájékoztassa, valamint gondoskodjon az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet határozatnak megfelelő 
módosításáról. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő: 2011. július 15. - az értesítésre 
  2011. szeptember 30. - a költségvetési rendelet módosítására. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
250/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda 
előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult óvodapedagógusa közalkalmazotti 
jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére vonatkozó kérelmét 
megismerte, és azt az 54/2011. (II. 8.) számú és a 154/2011. (IV. 28.) számú 
Képviselő-testületi Határozataira tekintettel nem támogatja. 
  
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Óvoda intézményvezetőjét 
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
251/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszer 
keretében, KEOP-7.2.4.0/09-2009-0016 azonosító számú pályázatának 
megvalósítása során fel nem használható 23.489.500.- Ft támogatási 
összegről lemond, tekintettel arra, hogy a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által elfogadott tényfeltárási 
záródokumentáció szerint a szennyezés nem igényel kármentesítést, ezért a 
tényfeltárást követő előkészítési feladatok elvégzésére nincs szükség és a 
projekt ezen a szinten lezárásra kerül.  

 
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
 
 Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2011. június 27. 
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 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
252/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.         
(IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 23. § (2) és (4) bekezdése értelmében úgy 
határoz, hogy 2011. július 2-án (szombaton) du. 13,30 órai kezdettel a       
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. szám alatt található Hétszínvirág 
Óvodában városrész tanácskozást tart a hajdúnánás-tedeji lakosság számára. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 02.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
253/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a    
X. Európai Mobilitási Hét 2011. szeptember 16-22. között megrendezésre 
kerülő programsorozatához. 
 

 A képviselő-testület az egyhetes „Közlekedj ÖKOsan!” központi 
jelmondatának jegyében a rendezvénysorozat szervezésére a szükséges 
intézkedéseket megteszi.  

 
Felkéri továbbá a polgármestert a képviselő-testület döntése alapján a 2011. 
évi KARTA aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő:  2011. június 30.          - a KARTA aláírására 
 2011. szeptember 22.  - a rendezvénysorozat megszervezésére és 

lebonyolítására. 
    
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
254/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal megkeresését, az önkormányzati vagyonról és 
az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati 
Rendelet 10. § (3) bekezdése, valamint a 12. § (4) bekezdése alapján a       
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám alatti, önkormányzati tulajdonú 
épületben lévő, III. emelet, 304. számú, 16 m2 alapterületű irodahelyiséget 
2011. augusztus 1. napjától 5 évig terjedő határozott időtartamra a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Hajdúböszörményi, Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézet 
Ügyfélszolgálata számára haszonkölcsön szerződés keretében ingyenes 
használatba adja. 
  
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatalt és a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Hajdúböszörményi, Polgári 
Kistérségi Népegészségügyi Intézetet értesítse, valamint a haszonkölcsön 
szerződés elkészítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 10. 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
255/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdése alapján  
Versenytárgyalásos pályázati eljárás útján értékesítésre meghirdeti az önkormányzat 
tulajdonában lévő Hajdúnánás, Fürdő u. u. melletti, 5381/3. hrsz-ú, 7100 m2 területű ingatlant 
30 mFt+ÁFA kiinduló licitáron az alábbi általános és specifikus értékesítési feltételek 
mellett: 

 

- az ingatlan hasznosítási céljaként építési beruházás legyen meghatározva;   
- a pályázó köteles előre tájékozódni az adott ingatlan beépíthetősége felől; 
- a pályázónak a szerződés aláírásától számított 3 éven belül meg kell valósítania a 

beruházást, - melynek megvalósulását használatbavételi engedéllyel kell igazolnia - 
méltányosság nem gyakorolható;  

- amennyiben a beruházás nem készül el, úgy az önkormányzatot visszavásárlási jog 
illeti meg a versenytárgyaláson kialakult, szerződésben rögzített vételáron; 

- a pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10 %-át bánatpénzként az 
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell 
átutalni,  

- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződéssel 
egyidejűleg átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára (11738077-15372662); 

- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli; 
- a kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázati kiírásnak nem megfelelő ajánlatok beérkezése 

esetén nem hirdet eredményt, illetve a versenytárgyalásos pályázati eljárást bármikor, 
indoklási és kártérítési kötelezettség nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és egyik 
pályázóval se kössön adásvételi szerződést; 

- a pályázók közül a nyertest a soron következő ülésén Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete választja ki. 

 
 

Specifikus feltételek - a fentiekben vázolt általános értékesítési feltételek kikötése 
mellett: 
- csak szálláshely és fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatások elhelyezése céljából 

értékesíthető. 
 

A pályázat beérkezési határideje: 2011. augusztus 12.   9,00 óra 
A pályázat beadható személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, zárt borítékban 
„Pályázat a hajdúnánási 5381/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásra” felirattal. 
 
A pályázat bontása: 2011. augusztus 15.  14,00 óra 
Versenytárgyalás, licitálás: 2011. augusztus 17.   9,00 óra 



- 2 -  
 

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió 
képújságjában és az önkormányzat honlapján kell közzétenni, a pályázók részére részletes 
kiírást, illetve pályázati egységcsomagot kell biztosítani. A pályázat legutolsó megjelenési 
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás lefolytatásáról 
gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés megkötésére. 
              
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2011. július 15.    - a pályázat kiírására 
                   2011. augusztus 31.  - az adásvételi szerződés megkötésére  
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
 

 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
256/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖNTÖZÉS 2010 
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürjhalom tanya 0824/6) ügyvezetőjének, 
Nyakas Andrásnak a kérelméhez 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, többször 
módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése 
alapján - hozzájárul a vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez szükséges, az 
önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási, 0265/37. hrsz-ú, „saját 
használatú út” művelési ágú, 3177 m2 területű, forgalomképtelen ingatlan 
alatt, földben vezetett csőrendszer lefektetéséhez, és az ingatlan térszint alatti 
öntözőcsővel történő keresztezéséhez az alábbi kikötésekkel: 
 
- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését. 
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól. 
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az ÖNTÖZÉS 
2010 Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürjhalom tanya 0824/6) 
ügyvezetőjét, Nyakas Andrást értesítse. 
  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. június 30.  

 
 
 

kmft. 
 

 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
257/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖNTÖZÉS 2010 
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürjhalom tanya 0824/6) ügyvezetőjének, 
Nyakas Andrásnak a kérelméhez 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, többször 
módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése 
alapján - hozzájárul a vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez szükséges, az 
önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási, 0270/26. hrsz-ú, „saját 
használatú út” művelési ágú, 3233 m2 területű, forgalomképtelen ingatlan 
alatt, földben vezetett csőrendszer lefektetéséhez, és az ingatlan térszint alatti 
öntözőcsővel történő keresztezéséhez az alábbi kikötésekkel: 
 
- A hozzájárulás nem jelenti a terület feletti rendelkezési jog megszerzését. 
- A hozzájárulás nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól. 
- A kivitelezéssel okozott esetleges károk a jogosultat terhelik.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az ÖNTÖZÉS 
2010 Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Fürjhalom tanya 0824/6) 
ügyvezetőjét, Nyakas Andrást értesítse. 
  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. június 30.  

 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
258/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TIGÁZ Tiszántúli 
Gázszolgáltató Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. szám) 
kérelméhez készült előterjesztés megismerve úgy határoz, hogy - 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, többször 
módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése 
alapján - hozzájárul ahhoz, hogy a 4085 Hajdúnánás-Tedej, Tessedik Sámuel 
u. végén található, Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
6480. hrsz-ú, „Kivett beépítetlen terület” művelési ág, forgalomképes,        
901 m2 területű ingatlanból 176 m2 nagyságú - a gáz-nyomásszabályozó 
állomás és tartozékai elhelyezésére szolgáló - területre vonatkozó és a 
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. javára (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 
184. szám) történő használati jog bejegyzéséhez, azzal, hogy a használati jog 
bejegyeztetését és annak költségeit a jogosult TIGÁZ-DSO Földgázelosztó 
Kft. vállalja a területileg illetékes Hajdúböszörményi Körzeti Földhivatalnál. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a TIGÁZ 
Tiszántúl Gázszolgáltató Zrt-t (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. szám) 
értesítse, továbbá felhatalmazza a megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 

 
 
 

kmft. 
 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
259/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Lurkó 
Kuckó Integrált Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Intézmény (4130 
Derecske, Rákóczi u. 17. szám) igazgatójának az intézmény hajdúnánási 
működéséhez kért önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmét és azt 
nem támogatja, az önkormányzati bölcsőde folyamatban lévő 
kapacitásfejlesztésére tekintettel. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az intézmény igazgatóját 
tájékoztassa. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 15. 

 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 9,05 órai kezdettel megtartott üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
260/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Imréné 4080 
Hajdúnánás, Polgári u. 4/a. szám alatti lakos kérelméhez készült 
előterjesztést megismerve úgy határoz, hogy - 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, többször módosított 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése alapján - hozzájárul az 
önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 4. szám alatti, 
1157/3. hrsz-ú, 635 m2 területű ingatlan forgalmi értékéről független 
szakértői vélemény elkészítéséhez azzal, hogy a független szakértői 
vélemény elkészítésének költségeit Oláh Imréné 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 
4/a. szám alatti lakos vállalja. 
 
A képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy az elkészült független 
szakértői vélemény ismeretében Oláh Imréné 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 
4/a. szám alatti lakos legkésőbb 2011. augusztus 31-ig írásban nyilatkozzon 
arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 
4. szám alatti, 1157/3. hrsz-ú, 635 m2 területű ingatlanra vonatkozó vételi 
szándékát továbbra is fenntartja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Oláh Imréné 
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 4/a. szám alatti lakost értesítse, majd Oláh 
Imréné 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 4/a. szám alatti lakos írásos 
nyilatkozatától függően előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. június 30.  - az értesítésre 
 2011. augusztus 31.  - az írásos nyilatkozat benyújtására 

 2011. szeptember 30.  - az előterjesztés elkészítésére 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
261/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/C. IV/3. szám alatti             
27 m2-es, 1 szobás, komfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális 
jelleggel  
 

 elsősorban  Kéki Éva Hajdúnánás, Toldi u. 25. szám   
 alatti, 
 másodsorban  Nagy Sándorné Hajdúnánás, Vasvári P. u. 10. fsz. 2. 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. július 15. 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
262/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Csokonai u. 14. fszt. 1. szám alatti 51 m2-es,   
2 szobás, komfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel  

 

 elsősorban  Szegediné Orosz Judit Katalin és Tóth Zsolt Hajdúnánás, 
    Bocskai u. 32. fsz. 2. szám  
 alatti, 
  

másodsorban  Zavarkó Attila és Rzepka Marianna Hajdúnánás, 
 Szabadság u. 31. 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. július 15. 

 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
263/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 1. IV/13. szám alatti 51 m2-es,       
2 szobás, összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel  

 

Menyhárt Péter és felesége Hajdúnánás, Pázsit u. 1. 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. július 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
264/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Májercsik Ildikó a 
Hajdúnánás, Mártírok u. 7. IV/15. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 109/1999. (VI. 10.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2002. június 15-ig, szociális jelleggel kapta meg, 
melyet a 115/2002. (VI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2005. 
június 15-ig, illetve a 193/2005. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három 
évvel, 2008. június 15-ig, majd a 251/2008. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi 
Határozat három évvel, 2011. június 15-ig meghosszabbított. Az összesen tizenkét 
éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, 
Mártírok u. 7. IV/15. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális 
jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a 
szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. június 15-ig meghosszabbítja. 
 
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször 
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű 
lakbért köteles fizetni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a 
szükséges intézkedések megtételéről. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2011. július 15. 
 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
265/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Julianna Zsófia a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/B. III/1. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, komfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 118/1997. (VI. 26.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2000. június 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, 
melyet a 155/2000. (VII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat öt évvel, 2005. 
június 30-ig, illetve a 192/2005. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat három 
évvel, 2008. június 30-ig, majd a 254/2008. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi 
Határozat három évvel, 2011. június 30-ig meghosszabbított. Az összesen tizennégy 
éves határozott időre bérbe adott, - a 2007. március 12-ei lakáscsere folytán - az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/B. III/3. szám alatti, 
27 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az 
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 
12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe 
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. 
június 30-ig meghosszabbítja. 
 
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször 
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglalt 
rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes összegű 
lakbért köteles fizetni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a 
szükséges intézkedések megtételéről. 
 
 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 15. 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
266/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bognár Attila 
Jánosné a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. IV/15. szám alatti, 51 m2-es,        
2 szobás, összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 148/2005.    
(VI. 23.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 
2008. június 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 255/2008.         
(VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. június     
30-ig meghosszabbított. Az összesen hat éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. IV/15. 
szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális jelleggel 
történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései 
alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. június 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 15. 

 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
267/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Harangozóné Pálfi 
Éva a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. I/6. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, 
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 256/2008. (VI. 30.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2011. július 
15-ig, szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három éves határozott időre 
bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady Endre 
krt. 35. I/6. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakás szociális 
jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 
8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. 
július 15-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. július 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
268/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Kócsi Miklósné 
a Hajdúnánás, Csokonai u. 2. 3. ajtószám alatti 15 m2-es (közös előszoba),      
1 szobás, komfortnélküli, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 206/2007.     
(V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozattal egy éves időtartamra, 2008. 
június 15-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 252/2008. (VI. 30.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. június 15-ig 
meghosszabbított. Az összesen négy éves határozott időre bérbe adott             
- a 199/2008. (V. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján                 
- az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/10. 
szám alatti, 37 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő 
bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései 
alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel, 2012. június 15-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. július 15. 

 
 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
269/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Seresné Daróczi 
Erika a Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. II/8. szám alatti, 41 m2-es, 1 szobás, 
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 292/2004. (XII. 16.) 
számú Képviselő-testület Határozattal három éves időtartamra, 2007. 
december 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 36/2008. (I. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. december 31-ig, 
illetve a 456/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat                   
6 hónappal, 2011. június 30-ig meghosszabbított. Az összesen hat év és hat 
hónapos határozott időre bérbe adott, - a 2007. december 12-ei lakáscsere 
folytán - az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 
35. fszt. 1. szám alatti, 63 m2-es, 3 szobás, összkomfortos lakás szociális 
jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 
8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 6 hónappal, 
2011. december 31-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. július 15. 

 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-én  
– pénteken – de. 11,40 órai kezdettel megtartott  z á r t  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
270/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rostás István a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 24. 3. ajtószám alatti, 29 m2-es, 1 szobás, 
komfortnélküli, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 201/2008.  (V. 22.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2011. június 
30-ig, szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három éves határozott időre 
bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 
24. 3. ajtószám alatti, 29 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli 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 hónappal, 
2011. szeptember 30-ig meghosszabbítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati 
Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 15. 
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 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 


