
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október  
27-én – csütörtökön – du. 17,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
431/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szólláth Tibor 
polgármesternek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
35. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 410/2011. (X. 20.) 
Képviselő-testületi Határozatra tett kezdeményezését megismerte és úgy 
határoz, hogy a 410/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatát, 
annak ismételt megtárgyalását követően hatályában fenntartja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a 410/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi 
Határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

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

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október  
27-én – csütörtökön – du. 17,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
432/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Nánás 
Pro Cultura Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 6. szám) ügyvezetőjének kérelmét, hozzájárul ahhoz, hogy 
Hajdúnánás település neve a Nonprofit Kft. keretein belül nyújtandó, 
tervezett lineáris médiaszolgáltatás állandó megnevezésében szerepeljen.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Nánás Pro Cultura Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) 
ügyvezetőjének értesítéséről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. október 28. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október  
27-én – csütörtökön – du. 17,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
433/2011. (X. 27.) 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 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Szakmai Programot a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatal 762-26/2011. SzGy-Db. számú végzésében foglaltaknak 
megfelelően küldje meg az engedélyező hatóság részére. 

 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. november 8.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 
 
 
 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október  
27-én – csütörtökön – du. 17,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
434/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás közigazgatási 
területén található egyes utcák földrajzi neveinek megváltoztatása kapcsán úgy határoz, 
hogy a közterületek, településrészek elnevezéséről, valamint a művészeti alkotások 
közterületen való elhelyezésének szabályairól szóló, többször módosított 9/2005. (II. 20.) 
Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő utcák 
földrajzi neveit 2011. december 1-től az alábbiakban megnevezettre 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    Rácdomb utca  
4915 hrsz-ú                              Bocskai köz (BM lakásoknál)               Szeles tér  
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a 3699. hrsz-ú, Bajcsy-Zsilinszky elnevezésű 
közterület „tér” elnevezését „utca” elnevezésre kívánja módosítani. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában történő 
bejegyzéshez szükséges – az érintett utcákon található ingatlanok részletes helyrajzi szám 
kimutatás elkészítéséről, valamint a Földhivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 
2.) történő megküldéséről, továbbá a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.  

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az utcanév táblák kihelyezésre, valamint azok elkészítésének 
költségére vonatkozó előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 

 
Felelősök:  Szólláth Tibor polgármester, Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő:  2011. október 28.  -    a kimutatás elkészítése, 

                                                                  a Földhivatalnak történő megküldése  
  2011. november 30. -   előterjesztés készítésére         
                        2012. január 31. -    határozatból adódó feladatok végrehajtása 

 
kmft. 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október  
27-én – csütörtökön – du. 17,30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i    
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 
435/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás közigazgatási 
területén található egyes utcák földrajzi neveinek megváltoztatása kapcsán úgy határoz, 
hogy a közterületek, településrészek elnevezéséről, valamint a művészeti alkotások 
közterületen való elhelyezésének szabályairól szóló, többször módosított 9/2005. (II. 20.) 
Önkormányzati Rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő 
közterületeket 2011. december 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 Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában történő 
bejegyzéshez szükséges – az érintett utcákon található ingatlanok részletes helyrajzi szám 
kimutatás elkészítéséről, valamint a Földhivatalhoz (4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 
2.) történő megküldéséről, továbbá a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.  

 
Felkéri a jegyzőt, hogy az utcanév táblák kihelyezésre, valamint azok elkészítésének 
költségére vonatkozó előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 

 
Felelősök:  Szólláth Tibor polgármester, Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő:  2011. október 28.        -    a kimutatás elkészítése, 

                                                                a Földhivatalnak történő megküldése  
 2011. november 31. - előterjesztés készítésére         
                        2012. január 31. - határozatból adódó feladatok végrehajtása 

 
 
 
 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 
 


