
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
308/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi: 

 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1.000 fő, vagy a 

feletti (17.938 fő). 
 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 
jogcímen 521.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 
III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 321.799 ezer 

forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

 
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett, 

az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester     
Határidő: 2011. szeptember 10. 
  
  

 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  Jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
309/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás közigazgatási 
területén található egyes utcák földrajzi neveinek megváltoztatása kapcsán, a közterületek, 
településrészek elnevezéséről, valamint a művészeti alkotások közterületeken való 
elhelyezésének szabályairól szóló többször módosított 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati 
Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 
következő utcák földrajzi neveit 2012. január 1-től az alábbiakban megnevezettekre 
megváltoztatja: 
 
2327 hrsz-ú   Fürst Sándor utca   helyett   Hódos Imre utca  
3481 hrsz-ú   Marx Károly utca   helyett   Nikodemusz István utca  
5910, 5154, 5942 hrsz-ú Kunfi Zsigmond utca   helyett  Pöstyén utca  
2601 hrsz-ú   Sallai Imre utca   helyett   Érmihályfalva utca  
                        Somogyi Béla utca   helyett  
1582/1 hrsz-ú   Árpád utca kifelé   Szatmár utca  
1894 hrsz-ú      Tiszavasvári úttól Magyar utcáig   Jegyző Nagy Imre utca 
6334 hrsz-ú   Mező Imre utca   helyett   Csohány László utca 
6415 hrsz-ú   Nyisztor György utca  helyett   Ujvárosi Miklós utca 
6352/2 hrsz-ú   Rózsa Ferenc utca   helyett   Előháti utca  
6342 hrsz-ú   Ságvári Endre utca   helyett   Wass Albert utca  
6423/1 és 6390/1 hrsz-ú  Hámán Kató utca   helyett   Nánási Oláh Mihály utca 
1979 hrsz-ú   Névtelen utca (Tiszavasvári útból nyílik)  Ustron utca 
4714/1 hrsz-ú     Tégláskert közterület    Ráczdomb utca  
4915 hrsz-ú                              Bocskai köz (BM lakásoknál)               Széles tér  
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bajcsy-Zsilinszky elnevezésű közterület „tér” 
elnevezését „utca” elnevezésre kívánja módosítani. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a szakmai 
állásfoglalás beszerzését követően az előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. november 30.  -  előterjesztés elkészítése 
                  2011. december 31.  -  határozat végrehajtása 
  
  

 
 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
310/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás közigazgatási 
területén található egyes utcák földrajzi neveinek megváltoztatása kapcsán, a közterületek, 
településrészek elnevezéséről, valamint a művészeti alkotások közterületeken való 
elhelyezésének szabályairól szóló többször módosított 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati 
Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a 
következő közterületeket 2012. január 1-től az alábbiakban felsoroltakra nevezi el: 
 
   a 3110 helyrajzi számú közterület  neve Ószőlő utca  
 a 4736 és a  4740 helyrajzi számú közterületek  neve Slachta utca 
   az  5401/11 helyrajzi számú közterület neve Galagonya utca  

az   1888/11 helyrajzi számú közterület neve Rétisas utca  
   az 1740 helyrajzi számú közterület neve Róka utca  
   az 1590 helyrajzi számú közterület neve Sonkázó utca 
   a 777  helyrajzi számú közterület neve Izzó utca 
   a 697 helyrajzi számú közterület neve Bakator utca 
   a 700 helyrajzi számú közterület neve Gohér utca 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről, valamint a szakmai 
állásfoglalás beszerzését követően az előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. november 30.  - előterjesztés elkészítése 
                  2011. december 31.  - határozat végrehajtása 

 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
311/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hajdúnánás közigazgatási területén található egyes utcák földrajzi neveinek 
megváltoztatása kapcsán a közterületek, településrészek elnevezéséről, 
valamint a művészeti alkotások közterületeken való elhelyezésének 
szabályairól szóló többször módosított 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati 
Rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltak alapján beszerzi a Földrajzinév-
bizottság (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 
Budapest, Pf.: 1.) szakmai állásfoglalását.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2011. szeptember 10. - a szakmai állásfoglalás megkérése 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
312/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hajdúnánás közigazgatási területén található egyes utcák földrajzi neveinek 
megváltoztatása kapcsán a közterületek, településrészek elnevezéséről, 
valamint a művészeti alkotások közterületeken való elhelyezésének 
szabályairól szóló többször módosított 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati 
Rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felkéri az elnevezésben 
érintett közterületek önkormányzati képviselőit, hogy a lakosság véleményét 
ismerjék meg, és arról a képviselő-testületet tájékoztassák. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az érintett közterületek önkormányzati 
képviselőit értesítse és a lakossági és szakmai vélemények megismerését 
követően a tárgykörben újabb előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor  polgármester 
 az érintett választási körzetek önkormányzati képviselői 
Határidő: 2011. szeptember 15.  - az értesítésre 
                  2011. november 30.  - az előterjesztés elkészítésére 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
313/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján az 
önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 2011/2012-es tanévben 
indítható csoportok, osztályok maximális létszámtól való eltérést az alábbiak szerint 
engedélyezi: 

 

Intézmény neve 
2011/2012. tanévben 

induló csoport / 
osztály 

2011/2012. tanév 
létszám (fő) 

 

Hajdúnánási Óvoda   
1. sz. Óvoda Süni csoport 

legfeljebb 30 

 Katica csoport 
 Maci csoport 

2. sz. Óvoda Kamilla csoport 
Hétszínvirág Óvoda Vegyes csoport 

7. sz. Óvoda Napocska csoport 
 Margaréta csoport 

Eszterlánc Óvoda Csillag csoport 
 Szivárvány csoport 
 Kamilla csoport 
 Mesevár csoport 

Bocskai István 
Általános Iskola, 

Gimnázium, 
Alapfokú 

Művészetoktatási 
Intézmény és 

Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 

  

 
néptánc tanszakon 
induló 1-13. számú 

csoportok 
24 

 
grafika és festészet 

tanszakon induló 1-7. 
számú csoportok 

24 

Iskola utcai 
intézményegység 

1.a 
legfeljebb 32 

 
 1.b 
 1.c 
 2.a 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők tájékoztatásáról gondoskodjon.   
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 15.       

 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 

 2.b 
 2.c 
 3.a 
 3.b 
 3.c 
 4.a 
 4.b 
 4.c 

Polgári úti 
intézményegység 

1.d 34 

 3.d 
legfeljebb 32 

 3.f 
 4.d 33 

Baross utcai 
intézményegység 

4.e 33 

 7.f 37 
   
   

Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, 
Szakközép-, 

Szakképző Iskola és 
Kollégium 

  

 9.D 

legfeljebb 42 
 

 9.F 
 10.E 
 10.D 
 10.G 
 11.F 
 I.14./L 
 9.I 

legfeljebb 36 
 9.J 
 11.H 45 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
314/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2011. (V. 26.) 
számú Képviselő-testületi Határozatával elfogadott Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja és a melléklet szerint elfogadja: 
  
- Az alapító okirat 6. pontja részben szereplő Alaptevékenységek 

- a szakképző évfolyamokon középfokú végzettségre épülő, OKJ - 

szerinti közép- és emelt szintű szakképzés: 
közlekedés szakmacsoport kiegészül az autótechnikus 51 525 01 
0001 54 01 szövegrésszel, 

- Az alapító okirat 18. pontja „A vagyon feletti rendelkezés joga” rész alatt 

szereplő rendeleti hivatkozás: 

• ingatlan-bérbeadásnál: „10. §” helyett: 12. § (3) bekezdésre, 
• a rendeltetésszerű használatot meghaladó vagyontárgyak 

hasznosításánál: „12. §” helyett: 14. § (1) bekezdésre és 
• selejtezésnél: „12. § (3) bekezdés” helyett: 14. § (3) bekezdésre 

módosul. 
  
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 15. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



A L A P Í T Ó   O K I R AA L A P Í T Ó   O K I R AA L A P Í T Ó   O K I R AA L A P Í T Ó   O K I R A    T T T T     

     

1.1. Az intézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 

1.2. Az intézmény rövidített  
neve:  KŐRÖSI GIMN. SZKK. KOLL. 

 

2. OM azonosító: 031209  
 

3.1. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz. 
 
4. Az intézmény telephelyei: 
4.1. Soós Sára ház:     4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20. 
4.2. Somorjai László Városi Sportcsarnok   4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. 
4.3.        4080 Hajdúnánás, Baross utca 11. 
4.4. Kollégium      4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a. 
 

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

 Tagozat megnevezése: - 
 

 Intézmény egységei:  
 I. Összetett iskola 

I/1.  Gimnáziumi Intézményegység 
4 évfolyamos alaptantervű gimnáziumi képzés 
4 évfolyamos angol-német nyelvek emelt szintű oktatása 
6 évfolyamos képzés matematika, biológia emelt szintű oktatása 
8 évfolyamos képzés matematika, német és angol nyelvek 
emelt szintű képzése 

 
I/2. Csiha Győző Szakképző Intézményegység 
 

 
Szakközépiskola 

 általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve 9-13. 
 évfolyamon szakképző 13-14-15. évfolyamon 



 
Szakiskola 
általános műveltséget megalapozó oktatás 9-10. évfolyam 
szakképzés 11-12-13. évfolyam 

 
Felnőttoktatás  
Felnőttek középiskolája nappali munkarend szerinti oktatás 
9-12. évfolyam 
Esti munkarend szerinti oktatás 9 – 12. évfolyam 
 

 II. Kollégiumi Intézményegység 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai, középiskolai, szakiskolai 
nevelés és oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás  

 
Alapvető szakágazat száma, megnevezése: 853100 Általános középfokú oktatás  
 
Alkalmazandó szakfeladatok:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók 
  számára  
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  
562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
562914  Tanulók kollégiumi étkeztetése  
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8. évfolyamon )  
853111  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.  

évfolyam )  
853121  Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13- 

évfolyam)  
853124   Szakközép-iskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)  
853132  Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű 

szakiskolai oktatása ( 9-10. évfolyam)  
853134   Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás  
   (9-10. évfolyam )  
853211  Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 

rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési 
évfolyamokon  

853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon  

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása szakképzési 
évfolyamokon  

853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés 
megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

 



855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés  
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés  
855921  Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

 tanulók kollégiumi, externátusi  nevelése  
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos 

nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

931102  Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás  

  855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  

Alaptevékenységek: Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között:  

 
853100 - Általános középfokú oktatás 
• négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi osztály 
• négy évfolyamos gimnáziumi képzés: 

- angol – német nyelvek emelt szintű oktatása 
• hat évfolyamos gimnáziumi képzés 
 - matematika, biológia emelt szintű oktatása 
• nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés 

- matematika, német és angol nyelvi emelt szintű képzés 
 
853200 - Szakmai középfokú oktatás 
négy évfolyamos szakközépiskolai képzés 
• humán szakterület: szociális szolgáltatások szakmacsoport 
• műszaki szakterület: gépészet, informatika, könnyűipari, 

faipari, közlekedési szakmacsoport  
• agrár szakterület: mezőgazdaság szakmacsoport 
• gazdasági és szolgáltatási szakterület: közgazdaság, 

vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport  
     

    öt évfolyamos szakközépiskolai képzés 
• az általános műveltséget megalapozó oktatás részeként 

- szakmai előkészítő ismeretek átadása 
- nyelvi előkészítő évfolyam  9. osztály közgazdasági és   
-      informatika szakmacsoportban 

 

szakiskolai képzés 
• sajátos nevelési igényű tanulók előkészítő szakiskolai 

nevelése oktatása 9-10. évfolyamon 
• tanulásban akadályozott tanulók előkészítő szakiskolája  

9-10. évfolyamon 
• ép intellektusú és tanulásban akadályozott tanulók 

szakiskolai és speciális szakiskolai képzése 



• általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás-  
nevelés a 9-10. évfolyamon 

• felzárkóztató oktatás: 
- műszaki szakterület: gépészet, informatika, építészet, 

könnyűipar, faipar, közlekedés szakmacsoport,  
- agrár szakterület: mezőgazdaság szakmacsoport 

 
általános műveltséget megalapozó iskolarendszerű 
felnőttoktatás: felnőttek középiskolája 
• nappali munkarend szerinti oktatás 9-12. évfolyamon 
• esti tagozat szerinti oktatás 9–12. évfolyamon 
 
a szakképző évfolyamokon középfokú végzettségre épülő, OKJ 
– szerinti közép- és emelt szintű szakképzés: 
 
• szociális szolgáltatás szakmacsoport 

   gyermekgondozó – nevelő  54 761 02 0000 00 00 
   kisgyermekgondozó – nevelő 54 761 02  0010 54 02 
   szociális asszisztens 54 762 02 0010 54 02 
   szociális, gyermek – és  
   ifjúságvédelmi ügyintéző 54 762 01 0010 54 03 
 

• gépészet szakmacsoport 
     gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 00 00 

 
• informatika szakmacsoport 

CAD/CAM informatikus  54 481 01 0000 
gazdasági informatikus 54 481 04 0010 54 01 
szoftverfejlesztő 54 481 02 0010 54 04 
informatikai hálózattelepítő 
és üzemeltető 54 481 03 0010 54 01 
számítógép-rendszer 
karbantartó 54 481 03 0010 54 05 
webmester 54 481 03 0010 54 07 

 
• könnyűipari szakmacsoport 

ruhaipari technikus 54 542 01 0010 54 02 
 

• faipari szakmacsoport 
bútoripari technikus 54 543 02 0010 54 01 

 
• közlekedés szakmacsoport 

autószerelő 51 521 01 1000 00 00 
autótechnikus                                51 525 01 0001 54 01 

 

• közgazdaság szakmacsoport 
statisztikai szervező – elemző  54 462 01 0000 

 
pénzügyi, számviteli ügyintéző  52 343 03 0000 
vállalkozási ügyintéző 52 343 05 0000 



 

• vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport 
protokoll ügyintéző 54 812 02 0010 54 01 
utazási ügyintéző 54 812 02 0010 54 02 

       idegenvezető 54 812 01 1000 00 00 
 

OKJ szerinti szakiskolai szakképzés 11 – 13. évfolyamon: 
• Gépészet szakmacsoport 

vízvezeték- és vízkészülék szerelő 31 582 09 0010 31 04 
központi fűtés- és csőhálózat szerelő   

 31 582 09 0010 31 03 
épületlakatos 31 582 10 0000 00 00 
gépiforgácsoló 31 521 09 1000 00 00 
géplakatos 31 521 10 1000 00 00 
hegesztő 31 521 11 0000 00 00 
szerkezetlakatos 31 521 24 1000 00 00 
szerszámkészítő 33 521 08 0000 00 00 

 
• Építőipari szakmacsoport 

ács-állványozó 33 582 01 1000 00 00 
burkoló 33 582 03 1000 00 00 
festő, mázoló és tapétázó  33 582 04 1000 00 00 
kőműves 31 582 15 1000 00 00 

 
• Informatika szakmacsoport 

számítógép-szerelő – karbantartó  33 523 01 1000 00 00 
 

• Könnyűipari szakmacsoport 
férfiszabó 33 542 05 0010 33 02 
női szabó 33 542 05 0010 33 03 

 
• Faipari szakmacsoport 

bútorasztalos 33 543 01 1000 00 00 
 
• Vendéglátás – idegenforgalom szakmacsoport 

panziós-falusi vendéglátó  31 812 01 0000 00 00 
 

• Elektronika – elektronika szakmacsoport 
villanyszerelő 33 522 04 1000 00 00 

 
• Közlekedés szakmacsoport 

járműfényező 31 525 02 1000 00 00 
karosszérialakatos 31 525 03 1000 00 00 
motor- és kerékpárszerelő  33 525 04 0000 00 00 

 
• Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció 

szakmacsoport 
virágkötő – berendező, virágkereskedő 

 33 215 01 0000 00 00 
• Egyéb szakmacsoport 



biztonsági őr 31 861 01 1000 00 00 
takarító 31 814 01 0000 00 00 

 
• Mezőgazdasági szakmacsoport 

kertész 31 622 01 0000 00 00 
kerti munkás 31 622 01 0100 21 04 
gyümölcstermesztő 31 622 01 0010 31 02 
zöldségtermesztő 31 622 01 0010 31 04 

 
 Tanműhelyi oktatás 

- iskolai tanműhelyben: asztalos, épületburkoló, hegesztő, 
kőműves, nőiruha-készítő, szobafestő-mázoló, tapétázó, 
fémipari alapképző, forgácsoló, lakatos 

- bérelt tanműhelyben: karosszérialakatos, autószerelő 
 

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

931100 – Sportlétesítmény működtetése 
- iskolai sport működtetése (diáksport egyesületi formában) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- intézményi vagyon hasznosítása 

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 
  az alaptevékenység kapacitásának kihasználására épülő 

szolgáltatás végzése építőipari, faipari, gépészeti, könnyűipari 
területen  

 ECDL vizsgaközpont 
 
Vállalkozási tevékenység: nincs  
 
7. Az intézménybe felvehető    
  maximális tanulólétszám: gimnázium és szakközép-, szakképző  
 iskola 1666 fő 
 diákotthon 83 fő 
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 54 csoport, 
- ebből sajátos nevelési igényű tanulók csoportja: 2 csoport 

 
Napközi otthoni csoportok száma: 2 csoport 
Kollégiumi csoportok száma: 3 csoport 
 
8. Iskolai évfolyamok száma:   7-15 évfolyam 
9. Működési köre:  Hajdú-Bihar Megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közigazgatási területe 
 

10.1. Alapítási éve: Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,     
 Kollégium – 1656 



10.2. Alapítás éve: Csiha Győző Általános, Közép- és Szakképző Iskola –               
  1968 

 
11.1. Alapító szerv neve:     Református Egyház 
11.2. Alapító szerv neve:     Munkaügyi Minisztérium 

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

                                                      4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 

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

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

14. Intézmény magasabb jogszabályban meghatározott pályázat útján, a Hajdúnánás 
 vezetőjének kinevezési Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott 
 rendje: időre nevezi ki 

 
15. Az intézmény képviseletére 

 jogosult: az igazgató 
 

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

 - a   Munka    Törvénykönyvéről   szóló  1992.  évi 
  XXII. törvény 
 

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

 

18. A vagyon feletti rendelkezés joga: az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 12. § (3) 
bekezdése a rendeltetésszerű használatot 
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 14. § (1) 
bekezdése, a selejtezés pedig a 14. § (3) bekezdése 
szerint 

 
19. Az iskola törzskönyvi nyilvántartási száma: 372723000 
 
20.  Az ingatlanok címe és 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. 

 helyrajzi száma: 4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20. 
 3554. hrsz. (alapterület: 2515 m2) 



 4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.  
 3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11. 
 5193. hrsz (alapterület: 6281 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a. 
 5192. hrsz. (alapterület: 7122 m2) 
 
Záradék:  A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 

Kollégium Alapító Okirata a 314/2011. (VIII. 31.) Képviselő-testületi 
Határozattal, Hajdúnánás város Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2011. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2011. augusztus 31. 
 
                                               
 
 
                                 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
315/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján jóváhagyja a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programját, Házirendjét. 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető 
tájékoztatásáról gondoskodjon.  
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 08. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
316/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 244/2011. (VI. 24.) számú 
Képviselő-testületi Határozatával elfogadott Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja és a melléklet szerint elfogadja: 
 
- Az alapító okirat 4. pontja „Az intézmény típusa” rész alatt szereplő összetett iskola 
elnevezés helyett a közös igazgatású közoktatási intézmény szerepel, 
- Az alapító okirat 7. pontja „Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám” rész 
alatt szereplő  

• Zeneművészet: „176 fő” helyett 189 fő, 
• Táncművészet: „200 fő” helyett Néptánc tanszak: 260 fő,  

Indítható csoportok száma: „10 csoport helyett” 13 csoport, 
• Képző-iparművészeti ág: Grafika-festészet tanszak: „100 fő” helyett 140 fő, 

Indítható csoportok száma: „5 csoport” helyett 7 csoport 
kerül. 
- Az alapító okirat 19. pontja „A vagyon feletti rendelkezés joga” rész alatt szereplő 
rendeleti hivatkozás: 

• ingatlan-bérbeadásnál: „10. §” helyett: 12. § (3) bekezdésre, 
• a rendeltetésszerű használatot meghaladó vagyontárgyak hasznosításánál: 

„12. §” helyett: 14. § (1) bekezdésre és 
• selejtezésnél: „12. § (3) bekezdés” helyett: 14. § (3) bekezdésre módosul. 

  
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 15. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 



 

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT 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:  közös igazgatású közoktatási intézmény 
(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 
 

 

                                                                          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 
 

 

                       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, 

 

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  
 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 
 

 

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: 189 fő 

Táncművészet:                           
   Néptánc tanszak:                                    260 fő 

            Indítható csoportok száma:              13 csoport 
 Képző-iparművészet ág: 
            Grafika-festészet tanszak:                  140 fő 

         Indítható csoportok száma:                    7 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. 
 



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 12. § (3) 
bekezdése, a rendeltetésszerű használatot 
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 14. § 
(1) bekezdése , a selejtezés pedig a 14. § (3) 
bekezdése  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) 
 



Záradék:  A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 316/2011. (VIII. 
31.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének jóváhagyásával 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.  

 
 
 

 Hajdúnánás, 2011. augusztus 29. 
 
 
 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
317/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján jóváhagyja a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
Pedagógiai Programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Házirendjét, 
azzal a feltétellel, hogy a szakértői véleményben megállapított javaslatokat 
figyelembe véve kerüljön kiegészítésre a Pedagógiai Program és a Házirend. 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy az intézményvezető a szakértői 
vélemény javaslatai alapján kiegészített Pedagógiai Programot és Házirendet 
2011. október 31-ig köteles bemutatni a polgármesternek.   
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető 
tájékoztatásáról gondoskodjon.  
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 08. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
318/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2011. 
szeptember 1. napjától  

• a Hajdúnánási Óvoda keretében foglalkoztatott 2 fő fejlesztőpedagógus-
óvodapedagógus áthelyezése miatt a Bocskai István Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat álláskeretét 2 fővel megemeli és 

• engedélyezi a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
álláskeretének 3 fővel való emelését, hogy a 2011/2012. tanévtől a 
táncművészeti ág néptánc tanszakán induló csoportok megfelelő színvonalú 
képzésben részesüljenek.  

 
A táncművészeti ág néptánc tanszak álláskeretének emeléséhez, a 2011. évi személyi és 
járulék kiadásokra, 1.820 eFt támogatást biztosít az intézmény számára a 2011. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére. 
 
A fentiek végrehajtása után az intézmények engedélyezett álláskeretét az alábbiak szerint 
hagyja jóvá 2011. szeptember 1. napjától:  

• Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat               168 fő 

• Hajdúnánási Óvoda                                 65 fő 
  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati 
Rendelet soron következő módosításakor a határozatban foglaltak átvezetéséről 
gondoskodjon. 
 

Felkéri a Hajdúnánási Óvoda és a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetőit, 
hogy a 2 fő fejlesztőpedagógus-óvodapedagógus áthelyezésének a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 26. § szabályai szerinti lebonyolításáról 
gondoskodjanak. 
                     

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
319/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2011. (II. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott Városi Bölcsőde alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja és a melléklet szerint elfogadja: 
 
- az alapító okirat 2. pontjában az intézmény székhelye „4080 Hajdúnánás, 

Marx K. u. 10.” szám  „4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 10-12.” számra 
változik; 

- a dokumentum 12-13. pontjaiban a továbbiakban a „szakmai vezető” 
helyett az intézményvezető kifejezés szerepel;  

- feltüntetésre kerül továbbá a dokumentum 17. pontjában a feladatellátásba 
bevont 4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 12. szám alatti ingatlan 3474. hrsz. 
(alapterület: 536 m2).  

- az alapító okirat 16. pontja „A vagyon feletti rendelkezés” rész alatt 
szereplő rendeleti hivatkozás: 

• ingatlan-bérbeadásnál: „10. §” helyett: 12. § (3) bekezdésre, 
• a rendeltetésszerű használatot meghaladó vagyontárgyak 

hasznosításánál: „12. §” helyett: 14. § (1) bekezdésre és 
• selejtezésnél: „12. § (3) bekezdés” helyett: 14. § (3) bekezdésre 

módosul. 
 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
 

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

 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

1. Az intézmény neve: Városi Bölcsőde 
 

2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10-12. 
  Telephelye: 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 19. 
 

3. Működési köre:  Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 

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.  

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: bölcsődei ellátás  
 

6. Alapvető szakágazat száma, megnevezése: 889110 Bölcsődei ellátás 
    

   Alaptevékenysége:  
 

 Alkalmazandó szakfeladat:     
  889101 Bölcsődei ellátás  
 A bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos 

bevételek és kiadások. 
 

 841901 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi társulások elszámolás 

 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
  
 

   Vállalkozási tevékenysége:  nincs  
 

7. Alapítás éve: 1952 
 

8. Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Tanács VB 
 

9. Irányító szerv neve, székhelye:   Hajdúnánás Városi Önkormányzat                               
                            Képviselő-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 

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

11. Szakmai felügyeletet ellátó szerv: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  
  Szociális és Gyámhivatala 
 



12. Költségvetési szerv vezetőjének Az intézményvezetői állást  
   kinevezési rendje: nyilvános pályázat útján kell betölteni.  
 A magasabb vezetői megbízatást 5 évre a 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete adja.  

 

13. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményvezető 
 

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

   a Munka Törvénykönyvéről szóló  
  1992. évi XXII. törvény  

 

15. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
          Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat 

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

16. A vagyon feletti rendelkezés: az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 12. § 
(3) bekezdése, a rendeltetésszerű használatot 
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 14. § 
(1) bekezdése, a selejtezés pedig a 14. § (3) 
bekezdése szerint 

                      

17. Az ingatlanok címe és  4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.  
 helyrajzi száma:  3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
     4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. 
 3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2) 
     4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 19. 
 3487. hrsz. (alapterülete: 2601 m2) 
 
 

Záradék:   A Városi Bölcsőde alapító okirata a 319/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-
testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2011. október 1-én lép hatályba.  

 
Hajdúnánás, 2011. augusztus 31. 
 
 
 

                                                                                        Dr. Kiss Imre  
                                                                                   jegyző 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
320/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § 
d) pontja alapján a Városi Bölcsőde Szakmai Programját a melléklet szerint 
jóváhagyja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Bölcsőde intézményvezetőjét 
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről, és gondoskodjon a működési 
engedély módosítása iránti kérelem benyújtásáról. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 10. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
321/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján jóváhagyja a Hajdúnánási Óvoda (4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. 
szám) Helyi Óvodai Nevelési Programját, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, Házirendjét. 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető 
tájékoztatásáról gondoskodjon.  
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 08. 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
322/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2011. (VI. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozat végrehajtásáról szóló 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 - úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 4. szám alatti, 1157/3. hrsz-ú, 635 m2 területű 
ingatlant nem kívánja értékesíteni. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Oláh Imréné 
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 4/a. szám alatti lakost értesítse. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 07. - az értesítésre 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
323/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 298/2011. (VII. 26.) 
számú Képviselő-testületi Határozat végrehajtásáról szóló 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 7. § (1)-(2) 
bekezdései alapján - úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 
4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti, 204. hrsz-ú, „Kivett óvoda” 
művelési ágú, 1.126 m2 területű, korlátozottan forgalomképes ingatlant ki 
kívánja venni a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből és át kívánja 
minősíteni forgalomképessé. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre a 
rendelet-módosítására vonatkozó előterjesztésről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 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. augusztus 31-én – szerdán 
– de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

324/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

I.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 298/2011. (VII. 26.) számú     
Képviselő-testületi Határozat végrehajtásáról szóló 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 és 10. § (3) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy az átminősítést követően az 
önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti, 204. hrsz-ú, 
„Kivett óvoda” művelési ágú, 1.126 m2 területű, forgalomképes ingatlant elsősorban 
versenytárgyalás keretében kívánja értékesíteni 20.330.000,- Ft kiinduló licitáron, az alábbi 
értékesítési feltételekkel: 

- A pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10 %-át bánatpénzként az 
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell 
átutalni. A nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba. 
- A nyertes pályázó a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő   15 

banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési 
elszámolási számlájára (11738077-15372662). 
- A tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli. 

 

A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, a Helyi Televízió 
Képújságjában, valamint az önkormányzat honlapján kell közzétenni. A pályázat legutolsó 
megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az átminősítést követően a pályázat közzétételéről és a 
versenytárgyalás lefolytatásáról gondoskodjon, valamint felhatalmazza az adásvételi szerződés 
megkötésére. 

 

Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. október 14. - a pályázat kiírására 
  2011. november 05. - az adásvételi szerződés megkötésére 

 

II.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 298/2011. (VII. 26.) számú     
Képviselő-testületi Határozat végrehajtásáról szóló 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 és 10. § (3) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy az átminősítést követően az 
önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 107. szám alatti, 204. hrsz-ú, 
„Kivett óvoda” művelési ágú, 1.126 m2 területű, forgalomképes ingatlant másodsorban 
versenytárgyalás keretében, bérbeadás útján kívánja hasznosítani. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre a bérbeadás 
feltételeinek meghatározására előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 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. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
325/2011. (VIII. 31.) 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 úgy határoz, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező, 4804/3. hrsz-ú gyep művelési ágú földterület    
25.040 m2 nagyságú részét pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja 
hasznosítani 5 éves határozott időtartamra az alábbi feltételekkel:  

 
- a kiinduló licitárat 2,- Ft+ÁFA/m2/év összegben határozza meg, 
- a bérleti díj az évenkénti infláció mértékével emelkedik, 
- a terület kisebb egységenként is pályázható, 
- a bérleti jogviszony a szerződéskötést követő hónap első napjától kezdődik, 
- a területet a megtekintett állapotban lehet bérbe venni, a területegységek 

esetleges, szükség szerinti kimérettetésének költsége az önkormányzatot 
anyagilag nem terheli, azt a bérlő saját költségén elvégeztetheti. 

- a képviselő-testület a 2011. szeptember 30-án 12,00 óráig a termőföldre 
érkezett haszonbérleti ajánlatot tekinti az ajánlattevő végső licitár 
ajánlatának. 

  
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban kell közzétenni. A 
pályázat megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell 
rendelkezésre állnia, így a haszonbérleti ajánlat megtételének végső időpontja 2011. 
szeptember 30. 12,00 óra. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról való 
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról 
gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére. 

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 16. - pályázat kiírására 

                        2011. október 31.       - szerződés megkötésére 
 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
326/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Segítséggel Élők 
Alapítványa (4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7-9. szám) kérelmét, az önkormányzat 
tulajdonát képező, hajdúnánási 499/38. hrsz-ú, 51.660 m2 nagyságú, „gyep, saját 
használatú út és árok” megnevezésű és a 499/37. hrsz-ú, 10.856 m2 nagyságú, „közterület” 
megnevezésű ingatlanok építéshatósági megosztása révén egy 58 m x 62 m (3.596 m2, 
azaz 1000 négyszögöl) nagyságú terület kialakítását határozza el.  
 
Az ingatlanok építéshatósági megosztásának és az ingatlan-nyilvántartási eljárásnak a 
költségei a Segítséggel Élők Alapítványát terhelik. 

 
A képviselő-testület támogatja az Alapítvány pályázatát, egyben hozzájárul ahhoz, hogy 
az Alapítvány az „ÉAOP-5.1.3-11 – A régiós civil szervezetek infrastruktúrális 
feltételeinek fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatában a farm és a 
szolgáltató-információs pont megvalósításának helyszínéül az önkormányzati tulajdonú 
499/38. és 499/37. hrsz-ú ingatlanokból kialakítandó 58 m x 62 m (3.596 m2, azaz 1000 
négyszögöl) nagyságú területet jelölje meg. 
A hozzájárulás nem minősül elővásárlási jog biztosításának, továbbá az ingatlan 
jövőbeni, bármilyen jogcímen történő hasznosítása során a Segítséggel Élők Alapítványa 
számára előnyt nem jelent. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Segítséggel Élők Alapítványának (4080 Hajdúnánás, 
Bethlen Gábor krt. 7-9. szám) a határozatban foglaltakról való értesítéséről gondoskodjon. 

 
 

Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. szeptember 02. - értesítésre 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
327/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítséggel Élők Alapítványa  
(4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 7-9. szám) által az „ÉAOP-5.1.3-11 – A régiós civil 
szervezetek infrastruktúrális feltételeinek fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázat elnyerése esetén, az önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási 
499/38. hrsz-ú, 51.660 m2 nagyságú, „gyep, saját használatú út és árok” megnevezésű és a 
499/37. hrsz-ú, 10.856 m2 nagyságú, „közterület” megnevezésű ingatlanokból 
kialakítandó 58 m x 62 m (3.596 m2, azaz 1000 négyszögöl) nagyságú területet - az 
ingatlanok építéshatósági megosztását, majd azoknak ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetését és az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezete foglalására megalkotott, többször módosított 18/2009. (IX. 28.) 
Önkormányzati Rendelet módosítását követően - versenytárgyalás keretében adásvétel 
útján kívánja hasznosítani.  

 
A tárgyi ingatlan forgalmi értékéről független szakértői vélemény elkészítésének költségei 
a Segítséggel Élők Alapítványát terhelik. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elnyerése, valamint az ingatlan-nyilvántartásban 
történő átvezetést követően, az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezete foglalására megalkotott, többször módosított 
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról gondoskodjon, továbbá a már 
önálló helyrajzi számon szereplő 58 x 62 m nagyságú terület forgalmi értékéről készült 
független szakértői vélemény ismeretében az értékesítési feltételek meghatározására 
készítsen előterjesztést a képviselő-testület soron következő ülésére. 

 
 

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. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
328/2011. (VIII. 31.) 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 a mellékelt konzorciumi 
megállapodást kívánja kötni Hajdúdorog Város Önkormányzatával a 
Regionális Operatív Program keretében „Kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése” tárgyú (kódszám: ÉAOP–3.1.3/A-11) a Hajdúnánás-Hajdúdorog 
városokat összekötő kerékpárút korszerűsítésére és fejlesztésére vonatkozó 
„Hajdúnánás-Hajdúdorog Önkormányzatok térségi kerékpárforgalmi 
hálózatfejlesztése” címmel benyújtandó pályázathoz. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz a Konzorciumi 
együttműködési megállapodást megkösse, továbbá felkéri, 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. október 24. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
329/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 244/2009.           
(VIII. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott és a            
MED-György Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2009. augusztus 19-én 
megkötött vállalkozási szerződést - a társaság kérelmére - a melléklet szerint 
módosítja.  

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételére.  

 
 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vállalkozási szerződés - módosítás 
 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz., képviselő: 
Szólláth Tibor polgármester) megbízó és a MED-György Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (4031 Debrecen, Tócóskert tér 8. II/15. cégbírósági bejegyzés száma: 
09-09-017428, képviselő: Dr. György Katalin) egészségügyi vállalkozás (továbbiakban: 
vállalkozás) között 2009. augusztus 19-én létrejött 8201-3/2008. iktatószámú vállalkozási 
szerződés a 329/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az alábbiak 
szerint módosul: 
 
1.) A vállalkozási szerződés bevezető mondata helyébe az alábbi mondat kerül: 

 
 „amely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (Hajdúnánás, 

Köztársaság tér 1. szám, képviselő: Szólláth Tibor polgármester) megbízó, (a 
továbbiakban: megbízó), másrészről a  MED-György Egészségügyi Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Vécsey utca 10., cégbírósági 
bejegyzés száma: 09-09-017428, képviselő: Dr. György Katalin) között a területi 
ellátási kötelezettséggel járó III. sz. házi felnőttorvosi alapellátás jelen szerződésben 
részletezett feladatainak ellátása tárgyában az alábbiak szerint:” 

 
2.)  Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a vállalkozási szerződés 2. pontjában 

megjelölt, a tevékenység ellátásáért felelős háziorvos akadályoztatása miatt 2011. 
szeptember 1-től 2012. március 31-ig tartó időtartam alatt tartós helyettesként a 
működési engedélyben már nevesített Dr. Szabó Ágnes (pecsétszáma: 67858) 
helyettesítő orvos látja el a vállalkozási szerződésben rögzített feladatokat. 
 

3.) Jelen szerződés-módosítás 2011. szeptember 1-én lép hatályba. A szerződő felek 
egyezően kinyilvánítják, hogy az eredeti, 8201-3/2009. számú vállalkozási szerződés 
további pontjai változatlan feltételekkel hatályban maradnak. 

 
4.) A szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre 

nézve a Polgári Törvénykönyv, illetve a hatályos egészségügyi, valamint 
társadalombiztosítási jogszabályok irányadóak. 

 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt írták alá.  
 
Hajdúnánás, 2011. szeptember 1. 
 
 
 
_____________________________                               ____________________________ 
                 Szólláth Tibor               Dr. Kiss Imre 
         polgármester          jegyző 
 
 

____________________________ 
Dr. György Katalin 

vállalkozás képviselője 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
330/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a 
Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) 
igazgatósága elnökének kérelmét - a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 4. § (5) 
bekezdése alapján -hozzájárul ahhoz, hogy a „Nánás” elnevezés a Zrt. által 
létrehozni kívánt, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt 
felelősségű társaság cégnevében szerepeljen, amely után a gazdasági társaság 
cégneve Nánás Pro Cultura Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúnánási Holding 
Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) igazgatóságának elnökét 
értesítse. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 09. 

 

 

 

 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 
31-én – szerdán – de. 8,00 órai kezdettel megtartott    r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
331/2011. (VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tanulóinak a Hajdúnánás Baross u. 11/a. 
szám alatti telephelyre való közlekedéséhez a tanulók által megvásárolt 
autóbuszbérlet árának megtérítésére 400 eFt keretösszegű támogatást biztosít 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére a 
Polgármesteri Hivatal „Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás” 
megnevezésű szakfeladatán. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény igazgatóját 
értesítse, valamint gondoskodjon a költségvetési rendeletnek a határozatban 
foglaltaknak megfelelő módosításáról. 
 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 5. - az értesítésre 
   2011. október 31.  - a rendelet módosítására 

 

 

 

 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 


