
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
275/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 474. § (3) bekezdése és a 
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 3. §    
(2) bekezdése alapján - a megbízási szerződés megszűnése miatt,           
2011. augusztus 1. napjával köszönetét fejezi ki Jeney Lajos DLA (1118 
Budapest, Gyula u. 4. szám) alatti lakos, Ybl díjas, mb. városi főépítész 
felé, az elmúlt 10 évben végzett önkormányzati főépítészi feladatok 
ellátásával kapcsolatosan. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a főépítészi 
tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait 
figyelembe véve pályázatot írjon ki az önkormányzati főépítészi feladatkör 
ellátására, majd a lefolytatott pályázati eljárást követően a Városfejlesztési 
Bizottság javaslatát figyelembe véve a megbízási szerződést megkösse. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 15. – a pályázat kiírására 
  2011. augusztus 22. – a megbízási szerződés megkötésére 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
276/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város folyamatban 
lévő módosított településrendezési tervével kapcsolatos tájékoztatót 
megismerte, és az állami főépítész szakmai véleményét tudomásul veszi.  
 
Felkéri továbbá a polgármester, hogy a főépítésznek a határozatban 
foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon. 
 

 

 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 10. 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
277/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város folyamatban 
lévő módosított településrendezési tervével kapcsolatos tájékoztató alapján a 
rendezési terv elkészült dokumentációjának felülvizsgálatát nem tartja 
szükségesnek, és az elkészült dokumentáció alapján a rendezési terv 
módosítást nem kívánja elfogadni, figyelembe véve az állami főépítész 
állásfoglalásában foglaltakra. 
 
A képviselő-testület a településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatát 
kívánja elindítani, figyelembe véve a már elkészült tervek és írásos anyagok 
felhasználhatóságát a tervezés során. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök teljes körű 
felülvizsgálatának előkészítéséről gondoskodjon és azt jóváhagyásra terjessze 
azt a képviselő-testület elé. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. október 31.  - felülvizsgálatra 
           2011. november 30.  - előterjesztés készítésére 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
278/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 233/2011. (VI. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozatával jóváhagyott Hajdúnánási Holding 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratát - a Hajdú-Bihar 
Megyei Bíróság Cégbírósága (4026 Debrecen, Perényi u. 1. szám)          
2011. július 19-én kelt végzésében foglaltaknak megfelelően - a melléklet 
szerint - módosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társaság módosított 
alapító okiratának aláírására. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 27. 
 
 
 
 

 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AAZZ  EEGGYYSSZZEEMMÉÉLLYYEESS  ZZÁÁRRTTKKÖÖRRŰŰEENN  MMŰŰKKÖÖDDŐŐ  RRÉÉSSZZVVÉÉNNYYTTÁÁRRSSAASSÁÁGG  AALLAAPPÍÍTTÓÓ  OOKKIIRRAATT  MMIINNTTÁÁJJAA  
 

  

AALLAAPPÍÍTTÓÓ  OOKKIIRRAATT  
 

 
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:    Hajdúnánási Holding 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 Városi Önkormányzat 
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:    Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői 

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

üzemeltetése 
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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:     ………………………………………….…… 
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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 u. 11. sz. 
 
A megbízatás 
 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
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 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:  ………………………………………………... 
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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: 
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Név:     Török István 
Anyja neve:     Polyák Piroska 
Lakcím:      4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 84. sz. 
 
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 Julianna 
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: 
 
Név:      ............................................................. 
Anyja neve:     ............................................................. 
Lakcím:      ............................................................. 
Kamarai nyilvántartási száma:   ............................................................. 
 
Cégnév:      EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, Járulék-,  

és Könyvszakértő, Tanácsadó Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Cégjegyzékszám:    Cg. 09-10-000331 
Székhely:      4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. sz. 
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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. em. 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. július …... 
 
 
 
Az Alapító aláírása: 
 
 
 

..…………...................................................... 
 Név: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

 
 
 
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

279/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a  4080 Hajdúnánás, 
Magyar u. 104.  szám 3262. hrsz. alatti ingatlanon meglévő iskola épület 
funkcionális felújításához, átalakításához szükséges engedélyes tervek  
beszerzése miatt szükségessé váló közbeszerzési eljárás  lefolytatása okán, a 
222/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatával elfogadott 
„Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi összesített közbeszerzési terv”-
ét a határozat melléklete szerint módosítja. 
                                                                                                                                                                                                
A képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy amennyiben a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségessége előre nem látható okból, 
vagy egyéb változásból az év folyamán felmerülne, úgy a törvényi 
előírásoknak eleget téve, az önkormányzat közbeszerzési tervét az eljárás 
megindítása előtt módosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) előírásai alapján a 
közbeszerzési eljárások megindítását rendelje el, és gondoskodjon az 
eljárások lefolytatásáról. 
 
Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a Szabályzat előírása alapján biztosítsa 
a közbeszerzési terv nyilvánosságát. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  - az eljárás megindításának tervezett időpontja szerint 
                 - a módosítás elfogadását követő 5 munkanapon belül 
 
 

kmft. 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 



HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
2011. évi közbeszerzési terve 

2. sz. módosítás után egységes szerkezetben 
 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
CPV kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett időpontja 

Támogatásból  
megvalósuló  

közbeszerzés esetén 
a pályázat 

megnevezése  
(adott esetben) 

I. Árubeszerzés      

Hajdúnánás 
település 
közigazgatási 
területén meglévő 
közvilágítási 
rendszer 
működtetésének 
ellátásához 
elektromos energia 
beszerzése 

09.30.00.00-2 nemzeti 

hirdetmény 
közzétételével 

induló általános 
egyszerű 

2011. július  

II. Építési 
beruházás 

     

Hajdúnánás, 
Baross u. 11/a sz. 
5192 hrsz alatti 
ingatlanon 
meglévő 
iskolaépület 
átalakítása  

45.26.27.00-8 nemzeti 
Kbt. 251. § (2) 

bekezdés szerinti 
általános egyszerű 

2011. június  

III. Szolgáltatás-
megrendelés 

     

Hajdúnánás, 
Magyar u. 104. 
szám alatti ingatlan 
funkcionális 
felújításához, 
átalakításához 
szükséges 
engedélyes tervek 
elkészítése 

71.32.00.00-7 nemzeti 

a Kbt. 40. § (2) 
bekezdésre 

tekintettel a Kbt. 
251. § (2) 

bekezdés szerinti 
általános egyszerű 

2011. augusztus 
Regionális Operatív 
Program 

IV. Építési 
koncesszió 

     

–      

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

     

–      

 

A módosítás Hajdúnánás Városi Önkormányzat 279/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatával 
került elfogadásra. 
 
Hajdúnánás, 2011. július 26. 
 Szólláth Tibor 
 polgármester 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
280/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2011. (II. 08.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 84/2004. (IV. 29.) számú 
Képviselő-testületi Határozat 2/d. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám) Felügyelő Bizottságába 
delegált képviselőjének, dr. Kis Ágnes önkormányzati képviselőnek a 
visszahívását kezdeményezi a társaság taggyűlésénél 2011. augusztus 31-ei 
hatállyal. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése 
alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság taggyűlésénél kezdeményezi új felügyelő bizottsági tag 
megválasztását.  
A képviselő-testület a Felügyelő Bizottságba 
 

 Dombi György 
4080 Hajdúnánás, Hadnagy u. 60. szám 

 
alatti lakost, önkormányzati képviselőt javasolja megválasztani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u.         
1. szám) a határozatban foglaltakról, való értesítéséről gondoskodjon. 
 
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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
281/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
INNOHÍD Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4244 
Újfehértó, Szent István u. 10. szám) Felügyelő Bizottságába delegált 
képviselőjének, dr. Kis Ágnes önkormányzati képviselőnek a visszahívását 
kezdeményezi a társaság közgyűlésénél 2011. augusztus 31-ei hatállyal. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 24. § (2) bekezdése 
alapján az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
közgyűlésénél kezdeményezi új felügyelő bizottsági tag megválasztását.  
A képviselő-testület a felügyelő bizottságba 
 

  Ötvös János Attila 
4080 Hajdúnánás, Munkácsy Mihály u. 5. szám 

 
alatti lakos, önkormányzati képviselőt javasolja megválasztani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az INNOHÍD Innovációs Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnak (4244 Újfehértó, Szent István u. 10. szám) a 
határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon. 
 
 
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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
282/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Horváth 
Péter, a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. szám) 
elnökének levelét, a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árát, valamint a 
lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott 
távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját - mint legmagasabb 
hatósági árat - és azok szerkezetét megállapító miniszteri rendelet 
vonatkozásában, a Magyar Energia Hivatal javaslatának kialakításához           
- a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdése 
alapján - az alábbi állásfoglalást adja az ármegállapítással, árváltoztatással 
kapcsolatosan: 
 
1. A 2011-2012. gázévre a javasolt lakossági díjtételek: 
− hődíj:        4100 Ft/GJ 
− vízfelmelegítési díj:          4100 Ft/GJ    
− fűtési teljesítmény díj:    8889,34 Ft/kWh/év 
− HMV alapdíj:                   46,23 Ft/lm3 

 
2. A hődíj változtatás keretében a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás 

legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló, 
többször módosított 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet 1. 
mellékletében meghatározott díjváltoztatási képlet alkalmazása azzal, 
hogy ne havonta, hanem negyedévente történjen a díjak felülvizsgálata. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület állásfoglalásáról a Magyar 
Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. szám) elnökét értesítse. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 15. 
 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
283/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján úgy határoz, hogy a 2011/2012. tanévben a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium hat évfolyamos 
gimnázium 7. évfolyamán egy osztály, négy évfolyamos gimnázium              
9. évfolyamán egy osztály, a szakközépiskola 9. évfolyamán három osztály, a 
szakiskola 9. évfolyamán három osztály, az érettségire épülő szakképzés      
13. évfolyamán egy osztály indítását engedélyezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető tájékoztatásáról 
gondoskodjon.  

 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 01.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
284/2011. (VII. 26.)  számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról 
szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés 
c) pontja alapján úgy határoz, hogy a 2011/2012. tanévben a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégiumban 
engedélyezi az egy éves autotechnikus, számítógéprendszer-karbantartó 
szakmák indítását azzal a feltétellel, ha a csoportok létszáma eléri legalább 
a 8 főt.  
 
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény alapító okiratának 
módosításáról gondoskodjon. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető tájékoztatásáról 
gondoskodjon, valamint az intézmény módosított alapító okiratát és 
pedagógiai programját fenntartói jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület 
elé.  

 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 1.  - intézményvezető tájékoztatására 
       2011. augusztus 15.  - alapító okirat módosítására 
  2011. augusztus 31.  - a módosított alapító okirat és pedagógiai 
 program fenntartói jóváhagyására vonatkozó előterjesztés 
 elkészítésére 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
285/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján megismerte és jóváhagyja a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető 
tájékoztatásáról gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 29. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
286/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a 221/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat Szakképzésben Tanulók Támogatására 
Ösztöndíjszabályzatot a melléklet szerint elfogadja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő kiírásáról, 
valamint a beérkezett pályázatok képviselő-testületi döntésre való 
előkészítéséről és előterjesztéséről gondoskodjon 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 10. - pályázat kiírása 
 2011. október 13.     - pályázatok elbírálása 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HAJDÚNÁNÁS 
 

VÁROSI  ÖNKORMÁNYZAT 
 

ÖSZTÖNDÍJSZABÁLYZATA 
 
 

a  
 

SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK 
TÁMOGATÁSÁRA 

 
 

 
 
 
 
 

 
Hatályos: 2011. szeptember 1-jétől 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.) Hatályos 2011. szeptember 1-jétől. 
 

2.) Az ösztöndíjban való részesülés feltétele: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, az önkormányzat 
által fenntartott középfokú intézményében 

- 11. évfolyam (szakiskola) I. félévére 
- 13. évfolyam (szakközépiskolára, érettségire épülő szakképzés) I. félévére  
      épülő iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben résztvevő tanulók. 
 

3.) Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap  
 

4.) Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,-Ft/hó 
 

5.) Az ösztöndíjra pályázni lehet a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhető pályázati 
űrlapon.  
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, 
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 
 A pályázat kötelező mellékletei:  

- a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás, 
- másolat a tanuló félévi osztályzatáról, valamint a bizonyítvány másolata a tanév végi 

eredményéről, az intézmény eredeti hitelesítésével  
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül.  

 
6.) Pályázati felhívás közzétételének ideje, helye:  

- az adott év augusztus 10., valamint  december 31. 
- Hajdúnánási Újság, Hajdúnánás honlapja, Helyi Televízió  

 
7.) A pályázat benyújtási helye, határideje: 

- Polgármesteri Hivatal, az adott év szeptember 10., valamint január 31. 
 

8.) Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata 
alapján a képviselő-testület dönt az adott év októberi, valamint februári képviselő-testületi 
ülésén.  

             
9.) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi 
eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.  

            Tanulmányi átlag:  szakiskolai tanulóknál legalább 3.5,  
                                           szakközépiskolai tanulóknál legalább 4.0  
 

Az elbírálás során az önkormányzat  
- a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból 

kizárja, és kizárását írásban indokolja, 
- minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, 

és döntését írásban indokolja, 
- csak az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 

támogatásban. 
 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
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10.) Az ösztöndíjból való kizáró tényező: 

- elégséges gyakorlati jegy, 
- osztályismétlés, 
- tanulói jogviszony megszűnése, 
- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy 

eljárás 
 

11.) Az önkormányzat döntéséről az adott év november 10-ig, valamint március 10-ig 
írásban értesíti a pályázókat. 

 
12.) Az ösztöndíj folyósítása: havonta utólagosan, a tárgyhót követő 5-e és 10-e között. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
13.) Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka 
alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 
napon belül) írásban értesíteni a Hajdúnánási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát: 

- állandó lakóhely megváltozása,  
- szakképzési tanulmány helyének megváltozása, 
- tanulmányi státusz (munkarend) megváltozása 

 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíj 
időtartama alatt kezelje.  
 
 
Hajdúnánás, 2011. július 26. 
 
 
 Szólláth Tibor 
 polgármester 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATA   
A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK TÁMOGATÁSÁRA  

 
PÁLYÁZATI ŰRLAP 

SZAKKÉZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TANULÓK SZÁMÁRA 
A ………TANÉVRE VONATKOZÓAN 

 
 

Nyomtatott nagybetűvel a pályázó tölti ki a személyazonosító igazolványában található 
adatoknak megfelelően!  
 
 
A PÁLYÁZÓ NEVE:  ………………………………………………………………………. 
 
A PÁLYÁZÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓ SZÁMA: ………………………………………. 
 
Születési hely, dátum: ……………………………………………………………………….. 
 
Anyja születési (leánykori) neve: …………………………………………………………… 
 
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………………... 
 
Intézmény neve, címe: ……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Szakképesítés megnevezése: ……………………………………………………………….. 
 
Évfolyam: …………………………………………………………………………………… 
 
Tanév végi/félévi tanulmányi átlag:  ……………………………………………………....... 
 
 
 
 
A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett mellékletekkel együttesen 
benyújtva érvényes. 
Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma:…….. 
 
Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és 
mellékleteiben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat személyes adataimat az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 
 
Hajdúnánás, ….………………. 
 
                                                                                           …………………………………. 
                                                                                                            pályázó aláírása 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
287/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás 
biztonsága érdekében, 2011. augusztus 1-től 50 millió Ft összegű rulírozó 
jellegű támogatásmegelőlegező hitelkeret igénybevételét határozza el, egy 
éves futamidőre, a számlavezető OTP Bank Nyrt-től (4025 Debrecen, Pásti u. 
1-3. szám).  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és járulékai 
visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
 
A hitel fedezete a támogatási szerződés alapján befolyó támogatások és a 
költségvetési bevételek engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és 
járulékai erejéig. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon, felhatalmazza a támogatásmegelőlegező hitelkeret szerződés 
aláírására. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 1.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
288/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy a Regionális Operatív Program keretében pályázatot kíván 
benyújtani a 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám alatti ingatlan 
funkcionális felújítása, átalakítása és az elkészítendő projekttervben 
meghatározottak tárgyában. 
 
A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések 
megtételéhez projektmenedzsmentet állít fel. 
 
A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges munkák fedezetét a 
8.000 eFt keretösszeg erejéig az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton elkülönített 
költségek terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon, jelölje ki a projektmenedzsment 
tagjait és a projekttervet a pályázat benyújtása előtt terjessze a testület elé.  
    
 
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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
289/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azt a 
szándékát, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-
3.1.2/A-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” 
tárgyú pályázati felhívásra maximum 220.000 eFt projekt költségvetésű 
pályázatot kíván benyújtani a Hajdúnánás, Széchenyi krt., Ady E krt., 
Kossuth u. a buszfordulóval és a Bethlen G. krt. alkotta, megközelítőleg 
1.500 m (1.700 m) hosszú útszakasz felújítására, fejlesztésére.  
 
A képviselő-testület a pályázat előkészítéséhez szükséges munkák fedezetét a 
4.200 eFt keretösszeg erejéig az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a 
város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton elkülönített 
költségek terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon és a projekt végleges tervét a 
pályázat benyújtása előtt terjessze a testület elé.  
    

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

kmft. 
 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 

 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
290/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva:  
 
1. Pályázatot kíván előkészíteni a Regionális Operatív Program keretében 
 „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázathoz (kódszám: 
 ÉAOP–.1.3/A-11) a Hajdúnánás-Hajdúdorog városokat összekötő 
 kerékpárút korszerűsítésére és fejlesztésére vonatkozóan. 

 
2. Hajdúdorog Város Önkormányzatával közösen pályázatot, illetve a 
 pályázat benyújtásához szükséges projektterv elkészítését határozza el. 

 
3. A projektterv elkészítéséhez szükséges költségeket 400.000.- Ft 
 keretösszegben a 2011. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
 biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő előkészítéséhez 
szükséges intézkedések megtételéről és a pályázat benyújtásához szükséges 
képviselő-testületi döntés előkészítéséhez szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. szeptember 15. 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
291/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva hozzájárul a 
Környezet és Energia Operatív Program keretein belül Ivóvízminőség javítása konstrukció 
tárgyú felhívás, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-012 azonosítószámú, "Észak-hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító Projekt” című  pályázathoz. 

Pályázó megnevezése: Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
(4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 4. szám).  
 
A tervezett fejlesztés: A projekt célja az Észak-hajdúsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társuláshoz tartózó települések vízminőség-javító fejlesztéseinek 
végrehajtása, a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása. Görbeháza 
esetében a vas az ammónium és a mangán határértékének túllépését, Hajdúdorog esetében 
az arzén és az ammónium határértékének túllépését, Hajdúnánás-Tedej esetében az arzén 
az ammónium és a mangán határértékének túllépését szünteti meg a projekt.      

 

A beruházás tervezett költségei/forrásösszetétele és a támogatás igénylés tervezett 
ütemezése az alábbiak szerint alakul: 

 

Megnevezés 
Összköltség 
nettó (Ft) 

Igényelt 
támogatás 
nettó (Ft) 

Önerő mértéke 
nettó (Ft) 

Pénzügyi források 
igényének éve 

" Észak-hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító 

Projekt” 
5.220.000 4.579.882 640.118 2011. 

" Észak-hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító 

Projekt” 
239.650.789 210.262.914 29.387.875 2012. 

" Észak-hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító 

Projekt” 
229.198.357 201.092.242 28.106.115 2013. 

Összesen: 474.069.146 415.935.038 58.134.108  

 
Évenkénti és településenkénti támogatás ütemezés: 

 
Megnevezés / 

Támogatás igénylés 
benyújtásának éve 

2011. 2012. 2013. Összesen 

" Észak-hajdúsági 
Ivóvízminőség-
javító Projekt" 

4.579.882 210.262.914 201.092.242 415.935.038 

Hajdúdorog 2.540.870 119.590.364 113.100.647 235.231.881 
Görbeháza 1.291.492 62.231.555 61.397.707 124.920.754 

Hajdúnánás-Tedej 747.520 28.440.995 26.593.888 55.782.403 
Összesen: 4.579.882 210.262.914 201.092.242 415.935.038 
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Évenkénti és településenkénti önerő ütemezés: 
 

Megnevezés / 
Támogatás igénylés 
benyújtásának éve 

2011. 2012. 2013. 
Összesen 

(Ft) 

" Észak-hajdúsági 
Ivóvízminőség-
javító Projekt" 

640.118 29.387.875 28.106.115 58.134.108 

Hajdúdorog 355.130 16.714.820 15.807.769 32.877.719 
Görbeháza 180.508 8.697.935 8.581.391 17.459.834 

Hajdúnánás-Tedej 104.480 3.975.120 3.716.955 7.796.5558 
Összesen: 640.118 29.387.875 28.106.115 58.134.108 

 
 

Az EU Önerő Alapból maximálisan igényelhető támogatás összege: 43.600.581.- Ft. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezett beruházás 
megvalósításához szükséges Hajdúnánásra eső önerő mértékét, összesen 7.796.555.- Ft-ot 
az önkormányzat a 2011., 2012. és 2013. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az EU Önerő Alap támogatás 
igénybevételéhez a képviselő-testület határozatát nyújtsa be.  

 
 

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

 
kmft. 

 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
292/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
III. Hazaváró Ünnep keretein belül 2011. augusztus 20. napján                      
Dr. Nikodemusz István, Hajdúnánáson 34 éven át tevékenykedő orvos 
emlékére 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 5. szám alatt, - az épület 
jelenlegi tulajdonosának meglévő írásbeli hozzájárulásával - az egykori 
„orvosi rendelő” épületének utcafronti részén elhelyezésre kerülő, 60x80 cm 
méretű, márvány alapú emléktáblát avat, amely a következő szöveget 
tartalmazza:  
 
Ebben az épületben lakott és rendelt Dr. Nikodemusz István (1892-1955), aki 

tüdőgyógyászként és röntgen szakorvosként 34 éven át gyógyította a város 
lakosságát. 

A Tüdőgondozó Intézet létrehozásával országosan az elsők között vette fel a 
harcot a pusztító népbetegség, a tbc ellen. 

 
A III. Hazaváró Ünnep alkalmából állíttatta  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
2011. augusztus 20-án. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az emléktábla 
elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatban felmerülő költségeket 
100.000,- Ft keretösszeg erejéig a 2011. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 
 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
293/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Miklós 4080 
Hajdúnánás, Tar K. u. 1/A. sz. alatti lakos 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 Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
Útügyi Osztályánál folyamatban lévő HA/ÚT/NS/B/31/4/2011. szám alatti 
felülvizsgálati eljáráshoz szükséges, az önkormányzat tulajdonát képező, 
hajdúnánási 1639. hrsz-ú „kivett árok” művelési ágú, 1700 m2 területű, 
forgalomképtelen ingatlan és a hajdúnánási, 1638. hrsz-ú, „kivett közpark” 
művelési ágú, 2925 m2 területű, forgalomképtelen ingatlanon - Hajdúnánás, Tar K. 
u. 1643/2 hrsz-ú ingatlan közúti megközelítését biztosító - a közlekedési 
létesítmény és az 5 db parkoló kialakításához külön szerződéses feltételek kikötése 
és az alábbi előírások betartása mellett: 
- 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.  
- A kérelmezőnek saját költségén kell kiépíteni a közlekedési 
 létesítményeket. 
- A közlekedési létesítmény és a parkolók is az Önkormányzat 
 tulajdonában maradnak, az igénybevevő sem tulajdonjogot, sem 
 kizárólagos használati jogot nem szerezhet felettük. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Nagy Miklós       
(4080 Hajdúnánás, Tar K. u. 1/A. szám) alatti lakost értesítse és gondoskodjon a 
külön szerződés megkötéséről. 
  
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 30. illetve folyamatos 
 
 

      kmft. 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
294/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Buczkó 
József (4080 Hajdúnánás, Magyar u. 90. szám) néprajzkutató kérelmét úgy 
határoz, hogy 300.000,- Ft + ÁFA összeggel járul hozzá a „Szállást adtunk 
hűséges, magyar véreinknek” című, a Nánási Füzetek helytörténeti sorozat 
19. számaként megjelentetni kívánt kötet kiadási költségeihez. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
295/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnárné Varga 
Irén 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 55. szám alatti lakos 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, 
0749/3. hrsz-ú, „csatorna” művelési ágú, 7857 m2 területű, 0751/2. hrsz-ú, 
„árok” művelési ágú, 3398 m2 területű és 0751/4. hrsz-ú, „csatorna” művelési 
ágú, 1803 m2 területű, forgalomképtelen ingatlanok vízszállításra történő 
igénybevételéhez, valamint azokon tervezett műtárgy megépítéséhez és 
meglévő műtárgyak átépítéséhez, továbbá az önkormányzat tulajdonát 
képező, hajdúnánási, 0749/2. hrsz-ú, „saját használatú út” művelési ágú, 
9414 m2 területű és 0750/4. hrsz-ú, „saját használatú út” művelési ágú,     
4602 m2 területű, forgalomképtelen ingatlanok alatt, földben vezetett 
csőrendszer lefektetéséhez, és az ingatlan térszint alatti öntözőcsővel történő 
keresztezéséhez az alábbi kikötésekkel járuljon hozzá: 
- 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 Molnárné Varga 
Irén (4080 Hajdúnánás, Jókai u. 55. szám) alatti lakost értesítse. 
  
 
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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
296/2011. (VII. 26.)  számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Koszta 
Imre 4080 Hajdúnánás, Béke u. 43. szám alatti lakos kérelmét 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 13. § -a alapján úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, 5385. hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Fürdő u.   
7. szám alatti volt MHSZ bázist sport célú hasznosítására - 2011. március     
1-től 2013. február 28-ig, - kötött 2021-4/2011. számú bérleti szerződésben 
szereplő 5.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj összegének csökkentését nem 
támogatja.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Koszta Imre 4080 
Hajdúnánás, Béke u. 43. szám alatti lakost értesítse. 
  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. augusztus 15. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 

 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
297/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Sári 
Antal 4080 Hajdúnánás, Munkások u. 10/a. szám alatti lakos kérelmét az 
önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 18/2009.     
(IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. §-a alapján úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, 01117/6. hrsz-ú földterületre vonatkozó 
3426-6/2011. számú Haszonbérleti szerződés 4. pontjának módosításához 
akként hozzájárul, - hogy a haszonbérleti szerződés megkötésének 
időpontjától - a bérleti díj a teljes földterület után legyen fizetendő, valamint, 
hogy a különbözetként megjelenő bérleti díj 2011. november 30-ig kerüljön 
megfizetésre az önkormányzat részére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződés módosításáról 
gondoskodjon, melynek aláírására felhatalmazza, valamint a határozatban 
foglaltakról Sári Antal 4080 Hajdúnánás, Munkások u. 10/a. szám alatti 
lakost értesítse. 
  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 15. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
298/2011. (VII. 26.)  számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Árpádné 4080 
Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 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, Hunyadi u. 107. szám alatti, 204. hrsz-ú, „Kivett óvoda” művelési 
ágú, 1126 m2 területű, korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalmi értékéről 
független szakértői vélemény elkészítéséhez azzal, hogy a független szakértői 
vélemény elkészítésének költségeit Tóth Árpádné 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 
szám alatti lakos vállalja. 
 
A képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy az elkészült független szakértői 
vélemény ismeretében Tóth Árpádné 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alatti 
lakos legkésőbb 2011. augusztus 31-ig írásban nyilatkozzon arról, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti, 
204. hrsz-ú, „Kivett óvoda” művelési ágú, 1126 m2 területű, korlátozottan 
forgalomképes ingatlanra vonatkozó vételi szándékát továbbra is fenntartja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Tóth Árpádné 4080 
Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alatti lakost értesítse, majd Tóth Árpádné 4080 
Hajdúnánás, Fürdő u. 1. szám alatti lakos írásos nyilatkozatától függően 
előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. július 31.  - 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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
299/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Ónodi 
Zoltán (4080 Hajdúnánás, Csiha Győző u. 3. szám) alatti lakos Worldskill 
2011 London elnevezésű világversenyen való részvételét és a versenyre való 
felkészülését. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegét, 100.000,- Ft-ot a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. július 29.  

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
300/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2011. (III. 31.) 
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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
301/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a 
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának (1085 Budapest, Gyulai Pál u.     
13. szám) 4306/0167 azonosító számú támogatási szerződését, 2,04 millió Ft 
összegű önrészt biztosít „A kommunista diktatúra áldozatainak emlékére 
emlékhely kialakítására és interaktív kiállítás megrendezésére” c. program 
megvalósítására. 
 
A képviselő-testület a program helyszínéül a Móricz Pál Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Gyűjteményben (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. szám) lévő, 
alábbi helyiségeket biztosítja: 
 

− nagyterem  102,9 m2 
− előtér   32,33 m2 
− iroda       30,7 m2 
− hátsó bejárat         4 m2 
− szertár                     6,4 m2 

 
A képviselő-testület az önrész összegét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
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. július 26-án 
– kedden – de. 8,30 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
302/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
programot, és pályázatot kíván benyújtani a Közigazgatási és Igazgatásügyi 
Minisztérium  megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő által „A szociális 
földprogramok működtetésének támogatására” kiírt SZOC-FP-11 kódszámú 
pályázatára. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges 
mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületet az önkormányzat biztosítja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a 
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 05. 
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  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 


