Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

436/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi Művelődési
Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) költségvetési intézményét az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdése alapján a
melléklet szerinti megszüntető okirattal 2011. december 31. napjával költségvetési körön
kívüli jogutódlással megszünteti.
Felkéri a polgármestert a megszüntető okiratnak a Magyar Államkincstár (4026 Debrecen,
Hatvan u. 15. szám) részére történő megküldésére, valamint felkéri a jegyzőt, hogy a
megszüntető okiratnak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 96. §
(1) bekezdésének megfelelő kihirdetéséről gondoskodjon.
A testület felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet, az
önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló 26/2010. (XII. 15.) Önkormányzati Rendelet és a 359/2007.
(X. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal jóváhagyott Hajdúnánás Város
Közművelődési Koncepciója 2008 – 2012., illetve az ahhoz kapcsolódó Intézkedési Terv
módosításáról gondoskodjon, majd azokat előterjesztés formájában terjessze a képviselőtestület elé.
Felkéri a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
6. szám) igazgatóját, hogy az intézmény költségvetési beszámolóját terjessze a képviselőtestület elé.
Felelősök: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Kiss Imre jegyző
Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény vezetője
Határidő: 2011. november 18. - a megszüntető okirat megküldésére és kihirdetésére
2011. november 24. - az
önkormányzati
rendeletek
módosítására
vonatkozó előterjesztés készítésére
2011. december 31. - a Közművelődési Koncepció és az Intézkedési Terv
módosítására vonatkozó előterjesztés készítésére
2012. február 28.
- költségvetési beszámoló elkészítésére

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

MEGSZÜNTETÕ OKIRAT

Az intézmény neve:

Kéky Lajos Városi Művelődési Központ

Székhelye:

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.

Felügyeleti szerv neve:

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

Megszüntetõ szerv neve:

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

Megszüntetés idõpontja:

2011. december 31.

Jogutódlás:

Az intézmény a képviselő-testület 436/2011. (XI. 17.)
számú
Képviselõ-testületi
Határozata
alapján
költségvetési körön kívüli jogutódlással szűnik meg.
Jogutód a Nánás Pro Cultura Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság.

Megszüntetés indoka:

A költségvetési szerv által ellátandó feladatok más
módon, más szervezetben hatékonyabban elláthatók.

A megszüntetett intézmény alapfeladatainak további ellátása az alábbiak szerint történik:
− Egyéb előadó-művészeti tevékenység
− Kulturális
műsorok, rendezvények, kiállítások
szervezése
− Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
− Kulturális képzés
− M.n.s. egyéb oktatás
− M.n.s. színházak tevékenysége
− Előadó-művészeti
tevékenységet
kiegészítő
tevékenység
− Alkotóművészeti tevékenység
− Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
− M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
a Nánás Pro Cultura Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság látja el 2012. január 1-től közművelődési
megállapodás alapján.
Az “Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
elszámolásai” szakfeladat feladatok között való
szerepeltetése a későbbiekben értelmét veszti.
Az alapfeladatok ellátását képezõ vagyon az önkormányzat tulajdona, melyrõl az alábbiak
szerint rendelkezik:
− A Köztársaság tér 6. szám alatti ingatlant 2012.
január 1-től a Nánás Pro Cultura Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság üzemeltetésébe adja a

közművelődési megállapodásban meghatározott
feladatellátás céljaira.
− A feladatellátást szolgáló ingóságokat – berendezési
tárgyakat, eszközöket – a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak
üzemeltetésre átadja.
− Az intézmény 2011. december 31-én fennálló
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi
rendezésére a Hajdúnánás Városi Önkormányzat
jogosult és köteles.
Az intézményben foglalkoztatottak 2012. január 1. napjával a Nánás Pro Cultura Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alkalmazásába kerülnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló
XXXIII. törvény 25/A. §-a alapján.
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
95. § (1) bekezdése alapján kerül sor.

Hajdúnánás, 2011. november 17.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

437/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ költségvetési intézménye költségvetési körön kívüli
jogutódlással történő megszüntetése miatt, tekintettel a 436/2011. (XI. 17.)
számú Képviselő-testületi Határozatára kinyilvánítja azon szándékát, hogy a
2012. január 1-jétől a fenntartásában működő Kéky Lajos Városi Művelődési
Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) költségvetési
intézménye által ellátott közművelődési feladatokat - közművelődési
megállapodás alapján - átadja az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló
Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) által
létrehozott Nánás Pro Cultura Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) részére, továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel.
Felkéri a polgármestert, hogy a közművelődési megállapodásra vonatkozó
előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 24.
kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

438/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám)
költségvetési intézménye 2011. december 31. napjával, költségvetési körön
kívüli jogutódlással történő megszüntetése kapcsán kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a hajdúnánási 4946. hrsz-ú, az ingatlan tulajdoni lapja
alapján a Hajdúnánás, Bocskai u. 5. szám, a valóságban azonban a
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám alatt található ingatlanon lévő Kéky
Lajos Városi Művelődési Központ épületét - 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 5. § (3) bekezdése alapján - a Nánás Pro Cultura
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) üzemeltetésébe
adja 2012. január 1. napjától kezdődően.
Felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltetési szerződésre vonatkozó
előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 24.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

439/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ magasabb vezetőjének, Bíró
Istvánnak (3586 Sajóörös, Kossuth u. 6. szám) a 291/2007. (IX. 13.) számú
Képviselő-testületi Határozattal adott, 2007. október 1. napjától
2012. szeptember 30. napjáig szóló magasabb vezetői megbízása - a
költségvetési intézmény költségvetési körön kívüli jogutódlással történő
megszüntetése miatt - 2011. december 31. napjával megszűnik.
Felkéri a polgármestert, hogy a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
magasabb vezetőjének értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 25.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

440/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
fenntartásában működő Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) által ellátott közművelődési
feladatok Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás,
Köztársaság tér 6. szám) részére történő, továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel történő átadása miatt 2011. december 31. napjától a Kéky
Lajos Városi Művelődési Központnál foglalkoztatott valamennyi
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (8) bekezdés szerint, a
Kjt-ben meghatározott eljárásrend alapján, amelynek eredményeként az
alkalmazottak átkerülnek a Munka Törvénykönyve hatálya alá.
A képviselő-testület felkéri a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ
igazgatóját, mint munkáltatói jogkört gyakorló személyt, hogy a
közalkalmazotti jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos feladatokat
végezze el.
A képviselő-testület felkéri a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatására vonatkozó ajánlat
megtételéről gondoskodjon.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kéky Lajos Városi
Művelődési Központ (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) igazgatóját
és a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér
6. szám) ügyvezetőjét a testület döntéséről értesítse.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 30.
kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

441/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
1. Hajdúnánás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
miszerint az üzletrészek forgalmi értékeinek meghatározását követően:
• Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-ben (székhelye: 4080 Hajdúnánás,
Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-001908) meglévő,
127.000.000 Ft névértékű üzletrészét
és a
• Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-ben (székhelye:
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-016253)
meglévő, 157.000.000 Ft névértékű üzletrészét
nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) a Hajdúnánási Holding Zrt. rendelkezésére
kívánja bocsátani, és ezzel egyidejűleg ezen üzletrészek forgalmi értékével a Hajdúnánási
Holding Zrt. alaptőkéjét fel kívánja emelni.
Az alaptőke-emelésre ennek megfelelően új részvények forgalomba hozatalával fog sor
kerülni, az új részvények átvételére pedig kizárólagosan Hajdúnánás Város
Önkormányzata kerülhet majd feljogosításra, amelyre figyelemmel a Hajdúnánási Holding
Zrt. egyszemélyi tulajdonosa és alapítója továbbra is Hajdúnánás Város Önkormányzata
marad.
A képviselő-testület az alaptőke felemeléséről és az üzletrészek apportálásáról külön
határozatban, az üzletrészek forgalmi értékeinek ismeretében fog dönteni.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat meghozatalával a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően már most kötelezettséget vállal arra, hogy az új részvények kibocsátásával
megvalósuló alaptőke-emelés során keletkező valamennyi új részvényt átveszi és azok
ellenértékét az üzletrészek beapportálásával biztosítani fogja.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az alaptőke felemelésére és az üzletrészek
apportálására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. december 31.

2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza az
iCont 2002 Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 10. fsz. 3.) független
könyvvizsgálót a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-ben meglévő, 127.000.000 Ft
névértékű üzletrész és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-ben
meglévő, 157.000.000 Ft névértékű üzletrész forgalmi értékeinek meghatározásával,

amely forgalmi értékek fognak alapul szolgálni a Hajdúnánási Holding Zrt. alaptőkeemelése során. Az üzletrészek forgalmi értékeinek megállapítása ellenében az iCont 2002
Kft. -t 600.000,-Ft. + Áfa összegű megbízási díj illeti meg.
A képviselő-testület a megbízási díj összegét az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú megbízási szerződés
megkötésére a független könyvvizsgáló céggel.
Felelős:
Határidő:

Szólláth Tibor polgármester
2011. november 30.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

442/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás
közigazgatási területén található egyes utcák földrajzi neveinek
megváltoztatása kapcsán a közterületek elnevezéséről, valamint a művészeti
alkotások közterületeken való elhelyezésének szabályairól szóló, többször
módosított 9/2005. (II. 20.) Önkormányzati Rendelet 12. § (1) bekezdésében
foglaltaknak eleget téve úgy határoz, hogy a 434/2011. (X. 27.) számú,
valamint a 435/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatokban
felsorolt utcákon új utcanév táblákat helyez el.
Az elhelyezés határidejeként 2011. december 15. napját határozza meg a
képviselő-testület.
A képviselő-testület 153.000,-Ft keretig biztosítja az utcanév táblák
elkészíttetésének költségeit az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. december 15.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

443/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § e.) pontjában biztosított
jogkörében megtárgyalta a LEADER Egyesülethez való csatlakozás című
előterjesztést.
A
képviselő-testület
az
újonnan
létrejövő
LEADER-HACS
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 2-4. I/2. szám) egyesülethez csatlakozni kíván.
A képviselő-testület 2011. november–december hónapra a helyi akciócsoport
részére, az egyesület működéséhez 422.260 Ft támogatást biztosít az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartalék terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szólláth Tibor polgármestert, hogy
1. az egyesület alakuló ülésén az önkormányzatot képviselje és a
csatlakozási szándékot ismertesse a tagokkal,
2. az egyesület alakuló ülésén a megállapított tagdíjfizetési
kötelezettséget és annak minimum összegét az önkormányzatra nézve
kötelezőnek ismerje el,
3. a LEADER – cím elnyerése érdekében szükséges Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) kidolgozásában részt vegyen,
4. a Helyi akciócsoport gördülékeny feladat és infrastruktúra átadása
érdekében tárgyalásokat folytasson.

Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 30.
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Dr. Kiss Imre
jegyző

Kivonat
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november
17-én – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i
üléséről készült jegyzőkönyvéből:

444/2011. (XI. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat
Hajdúnánás

Városi

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

418/2011.

(X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatát úgy módosítja, hogy a
támogatási összeget 288.000,- Ft + Áfa összegben jelöli meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések
megtételéről, és az együttes értesítéséről gondoskodjon.
Felelős: Szólláth Tibor polgármester
Határidő: 2011. november 21.

kmft.

Dr. Kiss Imre
jegyző

