Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

382/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre
önkormányzati képviselő, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Hajdúnánási Szervezetének elnöke által a Bűnmegelőzési Tanács tagjainak
módosítása tárgyában benyújtott önálló indítványát - a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 17. § (4) bekezdése alapján - a tárgyalásra
és a határozathozatalra alkalmasnak ítélte meg, valamint döntött annak
napirendre tűzéséről.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

383/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre
önkormányzati képviselő, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Hajdúnánási Szervezetének elnöke által a díszpolgári cím adományozásáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása és a cím adományozására
vonatkozó javaslata tárgyában benyújtott önálló indítványát - a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.
(IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 17. § (4) bekezdése alapján - a tárgyalásra
és a határozathozatalra alkalmasnak ítélte meg, valamint döntött annak
napirendre tűzéséről.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

384/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) - (4) bekezdései végrehajtása
kapcsán a versenytárgyalási szabályzat felülvizsgálatát, továbbá az
önkormányzat tulajdonában lévő 1 millió Ft értékhatár alatti vagyontárgyak
értékesítésére, a vagyon feletti vagyonkezelés joga-, a vagyon használata-,
továbbá a hasznosítás joga átengedésére vonatkozó pályázati szabályzat
elkészítését határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy a versenytárgyalási szabályzat
felülvizsgálatáról, valamint a pályázati szabályzat elkészítéséről
gondoskodjon, majd azokat előterjesztés formájában terjessze a
képviselő-testület elé.

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

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

385/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 436/2010. (XII. 16.)
számú Képviselő-testületi Határozatát, melyben a képviselő-testület az
étkeztetést biztosító intézményekben figyelembe vehető nyersanyagnormák
összegéről döntött, 2011. november 1-től módosítja, és a felnőtt étkeztetés
intézményi térítési díját az alábbiak szerint állapítja meg.

Felnőtt étkeztetés nyersanyag norma
Reggeli
Ebéd
Vacsora

68,- Ft
195,- Ft
165,- Ft

A felnőtt étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál a nyersanyagnormát
alapul véve 178% rezsi költséget kell figyelembe venni.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Gyermek - és Közétkeztetési
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának és a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó
Intézmény igazgatójának értesítéséről gondoskodjon.

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

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

386/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. §-ában kapott
felhatalmazás, a 277/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján
elhatározott 23/2001. (XII. 20.) és a 236/2004. (XI. 18.) Képviselő-testületi Határozattal,
valamint a Hajdúnánás város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelettel megállapított településrendezési eszközök
teljes körű felülvizsgálatának megindítását az alábbiak szerint határozza meg:
1. Rendezés alá vont terület: A településrendezési terv teljes körű felülvizsgálata
Hajdúnánás város teljes igazgatási területét érinti.
Rendezés célja és várható hatása: a jelenleginél mértéktartóbb, reálisabb terület
felhasználásra és szabályozásra törekvő terv készítése, a jelenleg érvényes törvényi
előírások, kormányrendeletek, miniszteri előírások betartása mellett, a természeti
területek fokozott védelme, a védett településszerkezet árnyaltabb szabályozása, a
város építészeti értékeinek és természeti területeinek fokozottabb védelme, és
áttekinthetőbb helyi építési szabályzat megalkotása.
2. A településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok I.
ütemében meghatározott településfejlesztési koncepció és településrendezési program
összeállítására vonatkozóan településrendező tervező közreműködését veszi igénybe a
feladatok elvégzésére vonatkozóan.
I. ütemben:
− Előzetes véleményezési eljárás megindítása
− Településfejlesztési koncepció összeállítása és a program véglegesítés előtti
bizottsági és képviselő-testületi bemutatása és megtárgyalása
Határidő: 2011. december 15.
− Településfejlesztési koncepció véglegesítése, képviselő-testületi határozattal
történő elfogadása, illetve annak dokumentálása.
Határidő: 2012. január 31.
A felmerülő költségek fedezetét 1.125.000,- Ft összeg erejéig az önkormányzat 2011.
évi költségvetésében a város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton
elkülönített költségek terhére biztosítja.
3. A településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok
II-III. ütemében meghatározott településrendezési terv felülvizsgálata (egyeztetési
tervdokumentáció elkészítése) és a településrendezési tervdokumentáció elfogadásának
előkészítés és jóváhagyása, illetve a jóváhagyás utáni használatba adása.

II. ütemben:
− Településszerkezeti terv felülvizsgálata és térinformatikai feldolgozása
− Szabályozási terv felülvizsgálata és térinformatikai feldolgozása
− Helyi építési szabályzat felülvizsgálata.
− Alátámasztó munkarészek elkészítése, a meglévő adatok felhasználásával.
Határidő: Az I. ütem teljesítésétől függően - 2012. június 30.
III. ütemben:
− Az előkészített munkaközi tervek ismertetése és bemutatása a képviselő testület
számára
− Véleményezési eljárás lebonyolítása az Étv. 9. § (3) bekezdés alapján
− Észrevételezésére érkezett vélemények, javaslatok kiértékelése, összegzése
− Eltérő vélemények tisztázására tartandó egyeztető tárgyalás lefolytatása az Étv. 9. §
(4) bekezdés alapján szükség szerint
− A véleményezési eljárást követően a kijavított dokumentáció felhasználásával
− Lakossági közzététel
− Állami főépítész szakmai véleményének megkérése
− Előterjesztési dokumentáció készítése, lakossági észrevételek és az állami főépítész
szakmai véleményének feldolgozását követően
− A dokumentáció jóváhagyásra történő előterjesztése, az elfogadott és el nem
fogadott észrevételek, valamint az állami főépítész szakmai véleményének
ismertetésével együtt.
Határidő: az II. ütem teljesítésétől függően 2012. december 31.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a II. ütemben felmerülő tervezői díj
4.750.000,- Ft,
az aktuális földhivatali digitális alaptérkép megvásárlásának
3.331.336,- Ft + ÁFA és a III. ütemben tervezett tervezői díj 625.000. Ft összegű, azaz
mindösszesen bruttó 9.539.170- Ft összegű a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének betervezéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy a településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatával
kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodjon, majd azokat az ütemezés szerint terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelősök: Szólláth Tibor polgármester
Boruzs Bernát mb. főépítész
Határidő: folyamatos – a fentiek szerint

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

387/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri
Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az
ügyintézéséről szóló beszámolót megismerte és azt elfogadta.
Felelős:
Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

388/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Makláry Lajos Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményének, a Pedagógiai
Szakszolgálatnak a 2010-2011. tanév munkájáról szóló beszámolóját és azt
tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

389/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás

Városi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

MAKONA

Egyesülés (1034 Budapest, Kecske u. 25. szám) által készített, a Hajdúnánási
Gyógyfürdő látványtervéről szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.

Felelős:
Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

390/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. december
1-jén tulajdonába kerülő közvilágítási berendezések aktív elemeinek
üzemeltetésére, karbantartására kiírt pályázati felhívásra beérkezett
pályázatokat elbírálta.
Összességében legjobb ajánlatot tevő pályázó:
MEZEI-VILL Villamosipari
Szolgáltató
(4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám)

és

Kereskedelmi

Kft.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtókat tájékoztassa az
elbírálás eredményéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 30.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

391/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
foglalt hatáskörében eljárva, a 2011. december 1-jén tulajdonába kerülő
közvilágítási lámpatestek üzemeltetésére és karbantartására 2011. december
1-től 2012. december 31-ig a MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám) köt
vállalkozási szerződést a pályázati eljárás eredményeként.
A vállalkozási díj összege:

4.644.120,- Ft/év + ÁFA

Az üzemzavar elhárítás ideje:
− kijelölt gyalogátkelőhelyen, nagyforgalmú csomóponton fellépő hiba
esetén 48 óra,
− országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol
fellépő csoportos hiba esetén 5 nap.
Felkéri a polgármestert, hogy a MEZEI-VILL Villamosipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel (4100 Berettyóújfalu, Puskin u. 12. szám) kösse meg a
vállalkozói szerződést.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 25.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

392/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben Tanulók
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók
jellemző adatait 2011. szeptember hónaptól 2012. január hónapig az alábbi tanulókat
támogatja a megnevezett összeggel:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Név
Áfra Gergely
Balogh Boglárka
Balogh Sándor
Bogdán Anita
Bónis Róbert
Csomós Petra
Csuka Nándor
Dancs Balázs
Fekete Norbert
Helmeczi Mihály
Horváth Richárd László
Kéki Zsolt
Kiss Ildikó
Kiss Gergő Lajos
Kovács Zsolt
Martinek Nikolett
Mikó Imre
Mirkó Mónika
Nagy Anna
Pálóczi Sándor Imre
Pálóczi Ádám László
Péter Nikoletta
Reszegi Ágnes
Szendrei Andrea
Torma Éva
Varga Bence
Varga Erika
Veres Zoltán
Zilahi Antal Dávid

Lakcím
Hajdúnánás
Szabolcs u. 9/a.
Dankó Pista u. 1.
Somogyi B. u. 5.
Ady Endre krt. 21. 2/8
Dózsa György u. 26.
Kéky Lajos u. 4. 2/7.
Mátyás király u. 29.
Magyar u. 25.
Tizedes u. 70.
Kossuth u. 83.
Nyíregyházi u. 48.
Táncsics Mihály u. 17.
Újszőlő 28.
Fáy András u. 10.
Arany János u. 14.
Malom út 9.
Dobó István u. 26.
Magyar u. 13.
Kossuth u. 73/A.
Reményi u. 1/A.
Reményi u. 1/A.
Bocskai 94.
Móricz P. 21.
Újszőlő 686. hrsz.
Kasza u. 30.
Rákóczi u. 21. sz.
Hajdú u. 78/A.
Nyíregyházi u. 5.
Balogh Zsuzsanna u. 18.

Javasolt összeg
(Ft)
4.000,6.000,4.000,6.000.8.000,6.000.6.000,6.000.6.000.6.000.6.000.6.000.8.000,4.000,8.000,4.000,4.000,4.000,6.000.4.000,8.000,4.000,4.000,4.000,6.000.6.000.6.000.6.000.4.000,-

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók
értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: folyamatos, illetve 2011. november 10. - az értesítés megküldésére
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

393/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben
Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán
megismerve a pályázók jellemző adatait úgy határoz, hogy nem részesíti
támogatásban az 1. sz. mellékletben szereplő tanulókat, mivel ezek a tanulók
a 286/2011. (VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szakképzésben Tanulók Támogatására
Ösztöndíjszabályzatban előírt feltételeknek nem felelnek meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázók értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 10. - az értesítés megküldésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

1. sz. melléklet
A Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
határidőn belül benyújtott, a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok

Ssz.

Név

Lakcím
Hajdúnánás

Évfolyam

1.

Balogh Ottó Roland

Dorogi u. 4.
3/4.

2.

Daróczi Péter András

3.

Dézsi Lajos

4.

Mészáros József Márk

Mátyás
Király u. 53.
sz.
Nyíregyházi
u. 41.
Reményi u.
6.

13.
gazdaság
informatika
11.
hegesztő

5.

Nagy Gergő

6.

Potóczky László

7.
8.

Sárga Krisztián
Roland
Simon Mihály Gergő

9.

Síró Norbert

10.

Szabó Bálint

11.

Szucskó Sándor István Dózsa
György 9. sz.
Zand Ákos
Szabadság u.
14.

12.

Hajdúnánás, 2011. október 11.

Kabay János
u. 48.
Achim
András u. 40
Korponai u.
63.
Mátyás K.
25/a.
Daróczi
Ambrus 1.
Hadnagy u.
33.

11.
kőműves
13.
gépgyártás technológiai
technikus
11.
kőműves
11.
kőműves
11.
kőműves
11.
festő
11.
kőműves
13.
gazdaság
informatika
11.
bútorasztalos
13.
gazdaság
informatika

Tanév végi
Javasolt
tanulmányi
összeg (Ft)
átlag
3,4
0,-

3,4

0,-

3,71

0,-

4,125

0,-

3,63

0,-

3,7

0,-

3,6

0,-

3,28

0,-

3,53

0,-

4,11

0,-

3,5

0,-

2,25

0,-

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

394/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosított alapító okiratát a melléklet
szerint elfogadja.
Az alaptevékenységi körbe tartozó szakfeladatok az alábbiakkal egészülnek
ki:
841173
910203

Statisztikai tevékenység
Múzeumi kiállítási tevékenység

Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar
Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóságához (4026 Debrecen,
Hatvan u. 15. szám) nyújtsa be.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 1.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2. Székhelye:
.
Telephely :

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1

3. Létrehozásáról rendelkező határozat:

15/1990. (X. 29.) számú Képviselő-testületi
Határozat

4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15.
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.

4. Gazdálkodási jogköre:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv az államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 9.
§-a alapján teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó
intézmény.
Ellátja továbbá a teljes jogkörű, önállóan
működő Hajdúnánás Városi Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság és az ÉszakHajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott
szabályozás szerint.
5. Tevékenységi körei:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1)
bekezdésében foglalt feladatok ellátása.
Alaptevékenység :
TEÁOR
8411
általános igazgatás
Szakágazati besorolás
841105 helyi önkormányzatok, valamint
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási tevékenysége
Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:
Szakfeladat
Szakfeladat megnevezése
számjele
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása,
átrakása
381202
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
412000
Lakó- és nem lakóépület építése
421100
Út, autópálya építés
421300
Híd, alagút építés

422100
522110
522130
553000
562912
562913
581400
681000
682001
682002
691002
711100
711200
749050
750000
791100
799000
802000
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841143
841163
841173
841192
841354
841401
841402
841403
841901
841906
841907
842155
842421
842428
842521
842522
842531
854234
856091

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Kempingszolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb jogi tevékenység
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
Utazásközvetítés
Egyéb foglalás
Biztonsági rendszer szolgáltatás
Zöldterület-kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok
és
többcélú
kistérségi
társulások
igazgatási
tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Területpolitikai támogatások és tevékenységek
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel
Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
Közterület rendjének fenntartása
Bűnmegelőzés
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység
Polgári védelem ágazati feladatai
Szociális ösztöndíjak
Szakképzési és felnőttképzési támogatások

882000
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882201
882202
882203
889921
889935
889936
889942
889943
890301
890302
890441
890442
890443
910203
931102
931201
931202
931204

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Szociális étkeztetés
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Múzeumi, kiállítási tevékenység
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport-tevékenység és támogatása
Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

Vállalkozási tevékenység:

nincs

6. Illetékessége:

Hajdúnánás város közigazgatási területe

7. Alapítás éve:

1990.

8. Alapító szerv neve:

Hajdúnánás
Városi
Képviselő-testülete

9. Irányító szerv neve, székhelye:

Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.

10.

A hivatal vezetőjének
kinevezési rendje:

Önkormányzat

a
hivatal
vezetője
a
jegyző,
akit
Hajdúnánás
Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján
határozatlan időre nevez ki.

11.

A hivatal képviseletére jogosult:

a jegyző

12.

Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

- a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény,
-a
közalkalmazottak
jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
- a Mun ka Törv én yk ön yvéről szóló
1992. évi XXII. törvény

13.

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
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
és
egységes
szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított
21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet
(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.

14.

A vagyon feletti rendelkezés joga:

az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet
10. § (4)-(5) bekezdései, a rendeltetésszerű
használatot
meghaladó
vagyontárgyak
hasznosítása a 12. §-a, a selejtezés pedig a
12. § (3) bekezdése szerint.

15.

Ingatlanok címe és helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
3502 hrsz. (alapterület: 2784 m2)
4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15.
3527 hrsz. (alapterület: 1429 m2)
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.
4946 hrsz. (iroda alapterülete: 40 m2)
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.
5380 hrsz. (iroda alapterülete: 15,5 m2)

Záradék:

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okirata a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 394/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testület
Határozatával, 2011. november 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. október 20.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

395/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. pont szerinti
szakfeladat és létszám tagozódását 2011. november 1-től 2011. december 31-ig az
alábbiak szerint elfogadja:
„Szakfeladat megnevezése
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
Város és községgazdálkodási szolgáltatások
Közterület rendjének fenntartása
Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat)
Polgári védelem ágazati feladatai
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása
Egyéb foglalás (Tourinform Iroda)
Összesen:
75 fő, ebből:
1 fő
2 fő

51 fő
10 fő
4 fő
9 fő

Létszám
7
31
6
10
2
7
2
7
1
1
1

főfoglalkozású polgármester,
társadalmi
megbízatású
alpolgármester (a létszámkeret
nem tartalmazza),
köztisztviselő (jegyző, aljegyző,
irodavezetők, ügyintézők),
közalkalmazott,
ügykezelő,
Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó.”

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

Dr. Kiss Imre jegyző
2011. november 01.
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

396/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2011.
(VIII. 31.) 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 4. pontja Az intézmény telephelyei” rész alatt szereplő 4.3
pont kiegészül a
 „KŐRÖSI GIMN. SZKK. KOLL. Csiha Győző telephelye” szövegrésszel.
- Az alapító okirat 7. pontja „Az intézménybe felvehető maximális tanulói
létszám” rész alatt szereplő
 diákotthon 83 fő 40 főre módosul.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 04.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
Kőrösi Csoma Sándor
Szakközép-, Szakképző
Kollégium

1.1. Az intézmény neve:

Gimnázium,
Iskola és

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
4.2. Somorjai László Városi Sportcsarnok
4.3. KŐRÖSI GIMN. SZKK. KOLL.
Csiha Győző telephelye
4.4. Kollégium
5. Gazdálkodási jogköre:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20.
4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11.
4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a.
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:

Tagozat megnevezése:

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

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.,
évfolyamon szakképző 13-14-15. évfolyamon

illetve

9-13.

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 oktatásnevelés 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
gazdasági informatikus
szoftverfejlesztő
informatikai hálózattelepítő
és üzemeltető
számítógép-rendszer
karbantartó
webmester

54 481 01 0000
54 481 04 0010 54 01
54 481 02 0010 54 04
54 481 03 0010 54 01
54 481 03 0010 54 05
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
autótechnikus

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

közgazdaság szakmacsoport
statisztikai szervező – elemző

54 462 01 0000

pénzügyi, számviteli ügyintéző
vállalkozási ügyintéző

52 343 03 0000
52 343 05 0000

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

utazási ügyintéző
idegenvezető

54 812 02 0010 54 02
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
burkoló
festő, mázoló és tapétázó
kőműves

33 582 01 1000 00 00
33 582 03 1000 00 00
33 582 04 1000 00 00
31 582 15 1000 00 00

•

Informatika szakmacsoport
számítógép-szerelő – karbantartó 33 523 01 1000 00 00

•

Könnyűipari szakmacsoport
férfiszabó
női szabó

33 542 05 0010 33 02
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
karosszérialakatos
motor- és kerékpárszerelő

•

•

31 525 02 1000 00 00
31 525 03 1000 00 00
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
kerti munkás
gyümölcstermesztő
zöldségtermesztő

31 622 01 0000 00 00
31 622 01 0100 21 04
31 622 01 0010 31 02
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
40 fő
Indítható iskolai tanulócsoportok száma:
54 csoport,
- ebből sajátos nevelési igényű tanulók csoportja:
2 csoport
Napközi otthoni csoportok száma:
Kollégiumi csoportok száma:
8. Iskolai évfolyamok száma:
9. Működési köre:

10.1. Alapítási éve:
10.2. Alapítás éve:

11.1. Alapító szerv neve:

2 csoport
3 csoport

7-15 évfolyam
Hajdú-Bihar Megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közigazgatási területe
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola,
Kollégium – 1656
Csiha Győző Általános, Közép- és Szakképző Iskola –
1968
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,
székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

14. Felügyeleti szerv neve,
székhelye:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

15. Intézmény magasabb
vezetőjének kinevezési
rendje:

jogszabályban meghatározott pályázat útján, a Hajdúnánás
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott
időre nevezi ki

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

20. Az iskola törzskönyvi nyilvántartási száma: 372723000
21. Az ingatlanok címe és
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29.
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 396/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
jóváhagyásával 2011. november 1-jén lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. október 20.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

397/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 319/2011.
(VIII. 31.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott Városi Bölcsőde
alapító okiratát a székhelyen történő működés engedélyezése hatályba
lépésének napjától kezdődően az alábbiak szerint módosítja és a melléklet
szerint elfogadja:
- az alapító okirat 2. pontjában az intézmény „telephelye 4080
Hajdúnánás, Marx K. u. 19.” törlésre kerül;
- törlésre kerül továbbá a dokumentum 17. pontjában a feladatellátásból
kivont 4080 Hajdúnánás, Marx K. u. 19. szám alatti ingatlan 3487. hrsz.
(alapterület: 2601 m2);
- az alapító okirat 6. pontjában az alkalmazandó szakfeladatok köre bővül a
889109 gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatások szakfeladattal.
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 15.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Az intézmény neve:

Városi Bölcsőde

2. Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10-12.

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 szakfeladatok:
889101 Bölcsődei ellátás
A bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos
bevételek és kiadások.
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
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
kinevezési rendje:

Az intézményvezetői állást
nyilvános pályázat útján kell betölteni.
A magasabb vezetői megbízatást 5 évre a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete adja.

13. Az intézmény képviseletére jogosult:

az intézményvezető

14. Foglalkoztatottakra vonatkozó
foglalkoztatási jogviszony:

a
közalkalmazottak
jogállásáról
1992. évi XXXIII. törvény,
a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény

szóló

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
helyrajzi száma:

4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10.
3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2)
4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 12.
3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)

Záradék:

A Városi Bölcsőde alapító okirata a 397/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
jóváhagyásával a székhely működési engedélyének jogerőre emelkedése napján
lép hatályba.

Hajdúnánás, 2011. október 20.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

398/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához benyújtott, a Városi Bölcsőde
működési engedélyének módosítására vonatkozó kérelmét a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM. rendelet 40. § (2)-(3) bekezdései 2010. évi változásai alapján
40 férőhelyszámról 50 férőhelyszámra módosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Városi Bölcsőde működési engedély
kérelmének módosításáról gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 26.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

399/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az
Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás módosított Önkormányzati
Társulási Megállapodását, azt a melléklet szerinti egységes szerkezetbe
foglalva elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Észak-hajdúsági
Szakképzési-szervezési Társulás elnökét, Kiss Attilát (4080 Hajdúnánás,
Kisfaludy u. 15. szám) értesítse.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 04.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

400/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási
intézményhálózatának racionálisabb működése érdekében hozott, intézményi
felújításokat, átalakításokat, és fejlesztéseket érintő képviselő-testületi
döntések végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja.
Felelős:
Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

401/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a
lakosságnak a közoktatás keretében történő átszervezésekről, épületfelújításokról való tájékoztatása, valamint az 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 véleményének megismerése
érdekében, 2011. október 27-én (csütörtökön) du. 18,00 órai kezdettel az
Ifjúsági Ház Színháztermében (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16. szám)
közmeghallgatást tart.
Felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontjának, helyének és
témájának a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 5. § (7)
bekezdésben meghatározott módon történő közzétételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 20. - a közzétételre

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

402/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
YESA CE közhasznú egyesülettel (Handelskai 265, 1020 Bécs Ausztria,
képviseletében: Veronika Stenzel ügyvezető igazgató) a város geotermia
alapú intézményfűtési projektjének kialakításához kapcsolódó szolgáltatások
elvégzésére a melléklet szerinti megbízási szerződést kíván kötni.
Az önkormányzat a szerződés alapján járó megbízási díj 2011. évben
esedékes összegét, azaz 3.000.000,- Ft-ot az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja, valamint
kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízási szerződés alapján járó díj
második részletét, azaz 3.000.000,- Ft-ot az önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására,
felkéri továbbá a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére
valamint, hogy a YESA CE közhasznú egyesület képviselőit a képviselőtestület döntéséről értesítésére.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 30. – a szerződés aláírására
2012. február 15. – a költségvetésben történő tervezésre
folyamatos – további előterjesztés elkészítésére
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

403/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
városi Bűnmegelőzési Tanács tagjairól szóló 28/2011. (I. 27.) számú
Képviselő-testületi Határozat módosításáról szóló döntést elhalasztja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Újság és Helyi Televízióért
Alapítvány tevékenységének vállalatcsoportba vonása után a Bűnmegelőzési
Tanács összetételéről szóló 28/2011. (I. 27.) számú Képviselő-testületi
Határozat módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről, a
Bűnmegelőzési Tanács Elnökének (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
szám) és a Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének (4080
Hajdúnánás, Köztársaság tér 8. IV/10. szám) értesítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 25.
- az értesítésre
2012. január 31.
- előterjesztés elkészítésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

404/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2011. (VI. 08.)
számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 142/2011. (IV. 28.) számú
Képviselő-testületi Határozatot azzal egészíti ki, hogy Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és a Hajdúnánási Református Egyházközség között 2011.
április 29-én létrejött ellátási szerződés 6. pontjában meghatározott 2011. évi
600 eFt támogatást az önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános
tartaléka terhére biztosítja a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080
Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) számára.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Hajdúnánás Városi
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2011.
(II. 11.) Önkormányzati Rendelet határozatban foglaltaknak megfelelő
módosításáról.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

405/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítésének
folytatásáról szóló előterjesztést, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy folytatni
kívánja az Észak-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett
ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú pályázat beadásához kapcsolódó előkészítő
munkákat:
1. A projektterv és a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó
3.500.000.- Ft összegből Hajdúnánás Városi Önkormányzatra a fejlesztés
arányában eső önrészt, a 290/2011. (VII. 26) számú Képviselő-testületi
Határozatban biztosított 400.000.- Ft kereten túl, további 2.225.000.- Ft
összeggel biztosítja az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka
terhére.
A fennmaradó 875.000.- Ft keretösszeg Hajdúdorog Város Önkormányzatát
terheli.
2. A tervező kiválasztására szolgáló általános egyszerű közbeszerzési eljárás
lebonyolításához szükséges bruttó 315.000.- Ft összegből Hajdúnánás Városi
Önkormányzatra jutó 235.000.- Ft-ot biztosítja az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének tartaléka terhére, a fennmaradó 80.000.- Ft keretösszeg
Hajdúdorog Város Önkormányzatát terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséhez
szükséges intézkedések megtételéről és a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 28. - tervező kiválasztására
2012. március 29. - pályázat beadására

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

406/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM
rendelet alapján kihirdetett támogatás keretében a „Hajdúk
Magyarországa" térségi rendezvények támogatására elnevezésű
(célterület azonosító: 1 018 529), LEADER Helyi Akciócsoport által
meghirdetett célterületre, 1.500.000,- Ft összeg erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges
önrész összegét, 375.000,- Forintot az
önkormányzat
2012. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

407/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM
rendelet alapján kihirdetett támogatás keretében a Szabadidős
szolgáltatások fejlesztése "Ép testben ép lélek" elnevezésű (célterület
azonosító: 1 018 680), LEADER Helyi Akciócsoport által meghirdetett
célterületre, 3.000.000,- Ft összeg erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges
önrész összegét, 750.000,- Forintot az
önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

408/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM
rendelet alapján kihirdetett támogatás keretében a Közfoglalkoztatási
programok feltételeinek megteremtése elnevezésű (célterület azonosító:
1 018 697), LEADER Helyi Akciócsoport által meghirdetett célterületre,
500.000,- Ft összeg erejéig.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges
önrész összegét, 125.000,- Forintot az
önkormányzat 2012. évi
költségvetésébe betervezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásáról, és a
szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 31.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

409/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás

Városi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

város

állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte azt elfogadja.

Felelős: Határidő: -

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

410/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi
vállalkozásfejlesztési
pályázaton
nyertes
vállalkozók
támogatási
szerződésben rögzített vállalásainak célellenőrzéséről készült 17052-6/2011.
számú jelentést megismerte és az alábbiak szerint határoz:
A 2008. évi „Vállalkozásfejlesztési és Foglalkoztatási Pályázat” keretében a
303/2008. (IX. 11.) számú, és a 391/2008. (XI. 20.) számú Képviselőtestületi Határozatokkal támogatást kapott, de a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségének részben eleget tevő alábbi pályázók részteljesítését
teljesítéssel arányosan elismeri, és az elismert és ténylegesen átadott
támogatási összeg különbözetét, valamint annak kamatait az alábbiak szerinti
összeggel visszafizetteti.
Vállalkozás megnevezése
Pénzes Lászlóné
Szincsák Zoltán
Összesen:

Támogatás
148.450 Ft
605.000 Ft
753.450 Ft

Kamat
90.453 Ft
368.636 Ft
459.089 Ft

Összesen
238.903 Ft
973.636 Ft
1.212.539 Ft

Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket a képviselő-testület döntéséről
értesítse és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

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

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

411/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az
újházhelyi telekosztás korábbi pályázati előzményeit, a hajdúnánási 6602/2 6602/14 helyrajzi számú, a 6602/16 helyrajzi számú valamint a 6602/18 6602/32 helyrajzi számú (összesen 29) belterületi beépítetlen ingatlan
kedvezményes értékesítését határozza el.
A képviselő-testület az ingatlanértékesítésre vonatkozó feltételrendszer
felülvizsgálatát szükségesnek tartja az alábbi szempontok figyelembe
vételével:
a telkek kedvezményes értékesítésre meghirdetett ára,
beépítési kötelezettség időtartama,
a telekhez jutás szempontrendszere,
a pontozásos szempontrendszer alapján kiválasztott pályázók közötti a
telkek kiosztásának módja,
− esetleges kaució összege,
− jelzálogjog bejegyzésének időtartama.

−
−
−
−

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület soron következő
– novemberi – ülésére az előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 30. - az előterjesztés elkészítésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

412/2011. (X. 20.) 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,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 10. § (3) bekezdése
értelmében úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási 4944.
hrsz-ú, 619 m2 nagyságú, kivett általános iskola megnevezésű, valamint a 4942/8. hrsz-ú,
820 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű – szerkezetileg
egybefüggő - ingatlant versenytárgyalásos pályázati eljárás útján kívánja értékesíteni az
alábbi feltételekkel:
− a kiinduló licitár 41.300.000 ,- Ft;
− a pályázat benyújtásával egy időben a kiinduló licitár 10 %-át bánatpénzként az
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell
átutalni, pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
− a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett 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;
− az eredményhirdetést megelőzően a beérkezett pályázatokat és a versenytárgyaláson
adott végső ajánlatokat a képviselő-testülettel ismertetni kell.
A pályázat beérkezési határideje:
Versenytárgyalás, licitálás:

2011. december 5. du. 16,00 óra
2011. december 7. de. 9,00 óra

A pályázat személyesen adható be a Polgármesteri Hivatal fszt. 41. irodájában, zárt
borítékban „Pályázat a hajdúnánási 4944. hrsz-ú és a 4942/8. hrsz-ú ingatlan
megvásárlásra” felirattal.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, az önkormányzat
honlapján valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin kell közzétenni. A pályázat
legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről, a versenytárgyalás lefolytatásáról
gondoskodjon, majd az eredményhirdetést megelőzően a beérkezett pályázatokat és a
versenytárgyaláson adott végső ajánlatokat előterjesztés formájában terjessze a
képviselő-testület elé.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 18. - pályázat megjelentetése
2011. december 15. - előterjesztés készítésére
kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

413/2011. (X. 20.) 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,
többször módosított 18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet 8. § (2) bekezdése és
10. § (3) bekezdése alapján - úgy határoz, hogy - a lefolytatott értékesítési pályázati
eljárás esetleges sikertelensége esetén - az önkormányzat tulajdonát képező, 4080
Hajdúnánás, Óvoda u. 14. szám alatti, 4944. hrsz-ú, kivett általános iskola megnevezésű,
619 m2 területű, valamint a 4942/8. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű, 820 m2 nagyságú - szerkezetileg egybefüggő - ingatlant versenytárgyalás
keretében, bérbeadás útján kívánja hasznosítani, az alábbi bérbeadási feltételekkel:
− a kiinduló licitár a bérleti díjra: 364.000,- Ft + ÁFA/hó,
− a bérleti díjat évenként az infláció mértékével emelni kell,
− a felek a bérleti szerződést 2012. február 01. és 2017. január 31. közötti, 5 éves
határozott időtartamra kötik,
− a felek a bérleti szerződésben 3 hónapos felmondási időt kötnek ki,
− a pályázók a felmerülő rezsi költségek megfizetését vállalják,
− a pályázat benyújtásával egy időben a bérleti díj kiinduló licitárának 10 %-át
bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (1173807715372662) kell átutalni, pénztárába befizetni, a nyertes pályázónál ez az összeg
beszámít az első havi bérleti díjba;
− az eredményhirdetést megelőzően a beérkezett pályázatokat és a versenytárgyaláson
adott végső ajánlatokat a képviselő-testülettel ismertetni kell.
A pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban, az önkormányzat
honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin kell közzétenni. A pályázat
legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről és a versenytárgyalás
lefolytatásáról gondoskodjon, majd az eredményhirdetést megelőzően a beérkezett
pályázatokat és a versenytárgyaláson adott végső ajánlatokat előterjesztés formájában
terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 16. - pályázat kiírására
2012. január 15.
- előterjesztés készítésére

kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

414/2011. (X. 20.) 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
19.040 m2 nagyságú részét pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja
hasznosítani 5 éves határozott időtartamra az alábbi feltételekkel:
-

a kiinduló licitár 2,- Ft + ÁFA/m2/év,
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 pályázati felhívást rövidített formában a Hajdúnánási Újságban kell közzétenni. A
pályázat megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell
rendelkezésre állnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a bérbeadásnak az önkormányzati vagyonról és az arról való
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, többször módosított 21/2005. (V. 25.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerinti lebonyolításáról
gondoskodjon, illetőleg felhatalmazza a bérleti szerződés megkötésére.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 18. - pályázat megjelentetése
2012. január 15.
- szerződés megkötése

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

415/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi
Rendőrkapitányság (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám) kérelmére
úgy határoz, hogy a 127/2011. (III. 31.) számú Képviselő-testületi
Határozattal részükre biztosított, az LMZ-636 rendszámú szolgálati járműre
vonatkozó üzemanyagkártyát, a rendőrség használatában lévő valamennyi
gépjármű tankolására jogosító ún. garázskártyára cseréli.
A képviselő-testület felhívja a Rendőrkapitányság vezetőjének figyelmét,
hogy a garázskártya csak a Hajdúnánáson szolgálatot teljesítő járművek
tankolására vehető igénybe.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

416/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) részére, a
Nánási Advent című rendezvény programjainak megvalósításához
300.000,- Ft keretösszeget biztosít.
A képviselő-testület a 300.000,- Ft keretösszeget 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. november 27.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

417/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hermann Ottó
Horgászegyesület Tedej (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám) kérelmét
megismerve úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló
0969/6 helyrajzi számú, 4 ha 9056 m2 területű, „mocsár” művelési ággal
megjelölt ingatlanon található horgásztó vízjogi fennmaradási engedélyének
kiadása iránti kérelmet megkéri, valamint az eljárás során felmerülő
költségek fedezetét 700 eFt keretösszeg erejéig, az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében a város és községgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton
elkülönített költségek terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hermann Ottó Horgászegyesület Tedej (4080
Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám) kérelmezőt a testület döntéséről értesítse,
továbbá felhatalmazza arra, hogy a vízjogi fennmaradási engedély
kiadásához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 31. - az értesítésre
2011. december 31. - eljárás megindítására

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

418/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Külön Kiadás (4080
Hajdúnánás, Dózsa György u. 16. szám) együttes részére, nagylemezük
elkészítésének stúdió munkálatai költségeire 288.000,- Ft támogatási
összeget biztosít, melynek ellenében az önkormányzat a stúdióanyagot
promóciós célokra felhasználhatja.
A képviselő-testület a 288.000,- Ft támogatási összeget az önkormányzat
2011. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről, és az együttes értesítéséről gondoskodjon, valamint
felhatalmazza arra, hogy az együttes vezetőjével, Szatmári Antallal (4080
Hajdúnánás, Dózsa György u. 16. szám) a stúdióanyag felhasználására
vonatkozó szerződést megkösse.

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

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

419/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII.
törvény 1. § (9) bekezdés b) pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a
Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről, valamint a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás értesítéséről
gondoskodjon.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

420/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) a) pontja alapján úgy határoz,
hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás Dorogi u. 5.
szám alatt lévő ingatlanán a Hajdúsági Kistérségi Iroda rendelkezésére bocsát
egy 38 m2 és 24 m2 nagyságú irodát, valamint tárgyalóhelyiséget és egy 4
helyiségből álló, 13.2 m2 nagyságú szociális blokkot 2011. november 1.
napjától. A helyiség bérleti díját bruttó 68.904 Ft/hó összegben határozza
meg, mely összeg magában foglalja a közüzemi (víz, gáz, elektromos áram)
díjakat is.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a bérleti szerződés
megkötésére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31. - szerződés megkötésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

421/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2011. (I. 27.)
számú Képviselő-testületi Határozatával elfogadott, a Hajdúnánás Városi
Önkormányzat és a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás (4220
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) közötti együttműködési megállapodás
módosítását a melléklet szerinti tartalommal megismerte és azt elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás
módosításának
aláírására,
és
felkéri,
hogy
a
szerződésmódosítást a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás részére küldje
meg.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. október 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

422/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 160/2007. (V. 30.) számú
Képviselő-testületi Határozattal a Csiha Győző Általános, Közép- és Szakképző Iskolában
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 90. § (1) bekezdésében
meghatározott felmondási védelemre tekintettel felfüggesztett szabadidő-szervező
álláshelyet a jogutód Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és
Általános Iskola, Kollégiumtól 2012. március 28-tól elvonja.
A fentiek végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2012. március 28-tól
144 fő.
A képviselő-testület az 1 fő szabadidő-szervező közalkalmazotti jogviszonyát
felmentéssel szűnteti meg, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 33. §-a és 37. §-a szerint felmentésben és végkielégítésben részesül.
Az önkormányzat polgármesteri hivatalánál és egyéb költségvetési szerveinél a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a pályázó fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására
nincs lehetőség.
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a bekövetkező önkormányzatot érintő anyagi teher
mérséklése érdekében, amennyiben arra lehetőség lesz, élni kíván a helyi önkormányzatok
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatásigénylési
lehetőségével.
Felkéri a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntésével
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez szükséges feladatok
végrehajtásáról, valamint a 2012. évi költségvetésben a felmentési időre járó illetmény, a
szabadságmegváltás és a végkielégítés kiadásainak tervezéséről gondoskodjon.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2012. február 15. - a tervezésre
2012. június 30.
- a támogatás igénylésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

423/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó - a
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2.
pontjában foglaltak szerint, a „Tervezés- Önkormányzati tulajdonú utak
fejlesztése” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési
Bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a Kbt. 250. § (3) bekezdés g)
pontjára tekintettel a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján az alábbi
ajánlattevők ajánlata érvénytelen, ugyanis az ajánlatuk nem felelt az ajánlattételi
felhívásban, a dokumentációban, illetve a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek:
– a CIVIS Mérnökiroda Kft. (székhelye: 4028 Debrecen, Ótemető u. 33.2/11.)
– a REMIX-HOLDING Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4002
Debrecen, Balmazújvárosi út 10.).
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „TervezésÖnkormányzati tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési
eljárás során - mint döntéshozó - a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján
megállapítja, hogy az alábbi ajánlattevő ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlata
maradéktalanul megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak:
– Hajdú-Via Útépítő és Tervező Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi
út 10.)
3. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó - a
közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a „Tervezés- Önkormányzati
tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, továbbá a
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 2.

kmft.
Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

424/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mint döntéshozó - a
közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján a Hajdú-Via Útépítő és
Tervező Kft-t (székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.) nyilvánítja
a „Tervezés-Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése” tárgyú általános
egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesévé.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse, valamint
az eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 2.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

425/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Sportról szóló
2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése alapján - elhatározza a sporttal
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a
költségvetéséből a sportra fordítandó összeget szabályozó önkormányzati
rendelet megalkotását, továbbá a 185/2007. (V. 30.) számú
Képviselő-testületi Határozatával elfogadott Hajdúnánás Város Középtávú
Sportkoncepciójának felülvizsgálatát.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati rendelet előkészítéséről,
továbbá a középtávú sportkoncepció felülvizsgálatáról gondoskodjon, majd
azokat előterjesztés formájában terjessze a képviselő-testület elé.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. december 31.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

426/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
A képviselő-testület megismerve a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni
Tekézők Szövetsége (4031 Debrecen, Derék u. 16. fszt. 6.) elnökének
kérelmét, támogatja együttműködési megállapodás megkötését az
önkormányzat és a szövetség között annak érdekében, hogy Hajdúnánás
városban újjászerveződhessen a tekesport.
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a
Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Tekézők Szövetsége között kötendő
együttműködési megállapodás előkészítéséről gondoskodjon, majd azt
előterjesztés formájában terjessze a képviselő-testület elé, valamint a
képviselő-testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Tekézők
Szövetsége (4031 Debrecen, Derék u. 16. fszt. 6.) elnökét értesítse.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. október 31.
- értesítésre
2011. december 31. - előterjesztés készítésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – du. 14,00 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

427/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Oláh Zoltánné a
Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 8. szám alatti, 30 m2-es, 1 szobás, komfortos,
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 367/2008. (X. 16.) számú Képviselő-testületi
Határozattal három éves időtartamra, 2011. október 31-ig, szociális jelleggel kapta
meg. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 8. szám alatti, 30 m2-es, 1
szobás, komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.)
Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására
megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. §
(1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. október
31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a
szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 05.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – du. 14,00 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

428/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Cséki Andrea Éva a
Hajdúnánás, Báthory u. 6. 1. ajtószám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos,
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 180/2002. (X. 17.) számú Képviselő-testületi
Határozattal három éves időtartamra, 2005. október 31-ig, szociális jelleggel kapta
meg, melyet a 327/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három
évvel, 2008. október 31-ig, illetve a 417/2008. (XI. 20.) számú Képviselő-testületi
Határozat három évvel, 2011. október 31-ig meghosszabbított. Az összesen kilenc
éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Báthory u. 6. 1. ajtószám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás
szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései
alapján - a szerződés lejártát követően - öt és fél hónappal, 2012. április 15-ig
meghosszabbítja.
A meghosszabbítás idejére az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló, többször
módosított 13/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 3. § (3) bekezdésében
foglalt rendelkezések (díjkedvezmények) nem alkalmazhatók, így a bérlő teljes
összegű lakbért köteles fizetni.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a
szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 05.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – du. 14,00 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

429/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Veresné Máthé Beáta a
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. II/3. szám alatti, 43 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 225/2005. (X. 13.) számú
Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2008. október 31-ig,
szociális jelleggel kapta meg, melyet a 418/2008. (XI. 20.) számú Képviselőtestületi Határozat három hónappal, 2011. október 31-ig meghosszabbított. Az
összesen hat éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező,
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. II/3. szám alatti, 43 m2-es, 1 szobás,
összkomfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását - a szociális
rászorultságra való tekintettel megállapított kedvezmények megvonása mellett - az
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe
foglalására megalkotott, többször módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati
Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel,
2014. október 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a
szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 05.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október
20-án – csütörtökön – du. 14,00 órai kezdettel megtartott z á r t üléséről készült
jegyzőkönyvéből:

430/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Porkoláb Miklósné a
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 5. ajtószám alatti, 51 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli,
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 220/2004. (X. 08.) számú Képviselő-testületi
Határozattal három éves időtartamra, 2007. október 31-ig, szociális jelleggel kapta
meg, melyet a 402/2007. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat három
évvel, 2010. október 31-ig, illetve a 363/2010. (X. 28.) számú Képviselő-testületi
Határozat egy évvel, 2011. október 31-ig meghosszabbított. Az összesen hét éves
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás,
Dorogi u. 3. 5. ajtószám alatti, 51 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli lakás szociális
jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a
szerződés lejártát követően - 2 évvel, 2013. október 31-ig meghosszabbítja.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a
szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 05.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

