
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
508/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi pénz bevezetéséről 
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy Hajdúnánás városában 
bevezeti az úgynevezett „Bocskai Korona” utalványt, amely kibocsátásához 
szükséges feladatok elvégzésével a Hajdúnánás Holding Zrt-t (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth utca 22. szám) bízza meg.   

A képviselő-testület a megvalósítás lehetséges menetrendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 

 2012. január-március: megállapodás a tervezővel, nyomdával, művészi tervek 
elkészítése, design, logó, szlogen.  

  A stratégia és üzleti terv kidolgozása, elfogadása. 
A végleges elfogadó helyi és pénzintézeti szerződések, szabályozások 
elkészítése 

2012.  február-június: kampány és a partnerségi kör megszervezése (elfogadó 
helyi szerződéskötések). 

2012.  április-május: a Bocskai Korona gyártása és disztribúciója.  
2012.    július 01: a tényleges bevezetés és annak bejelentése a nyilvánosság előtt. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben szükséges a 
Hajdúnánási Holding Zrt. módosított alapító okiratát terjessze a képviselő-testület 
elé. 

 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bocskai Korona elkészítéséhez szükséges       
15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint összegű pénzbeli hozzájárulást az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe betervezi.  

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 

 
 Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 
 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 



 
 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
509/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Város 
Középtávú Sportkoncepcióját a melléklet szerint elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert a Sportkoncepció minél szélesebb körű 
megismertetésére, a városban működő valamennyi regisztrált sportszervezet 
és oktatási intézmény részére történő megküldésére, valamint a város 
honlapján való megjelentetésére. 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
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B E V E Z E T Ő 

 
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként 
vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi 
kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények céljából.  
A Charta a lehető legtágabban értelmezi a sport fogalmát. 
 
Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai 
életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Minőségi munkára csak megfelelően edzett, tetterős 
társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás 
megkülönbözetett, átfogó - nem csak pénzügyi - támogatása révén érhetjük el. E témakörben 
folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthető, hogy a sportéletünk elidegeníthetetlen 
része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern 
társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat 
kínál. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek 
nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek megfelelően a 
stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport legyen mindenki 
szenvedélye! 
 
Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség 
megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és 
módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi 
fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására.  
A sport, a természeti környezetben történő időtöltés egyik eszközeként, nélkülözhetetlen 
szerepet tölthet be a környezetkímélő tudatformálásban. Mindezeken túl a sport, a sportolás 
lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében kultúrált szabadidő 
eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó 
hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentősen hozzájárul az életminőség 
javulásához.  
A kiemelkedő sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erősítéséhez, 
ami erősíti a társadalmi kohéziót.  
 
A magyar társadalom megítélése szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe. 
Ugyanakkor a magyar sport jelenleg „féloldalas”: míg a versenysportban a legsikeresebb 
országok közé tartozunk, addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, s 
részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. A magyarok sportban 
való aktív részvétele lényegesen alacsonyabb, mint Európa más országaiban, a kelet-közép 
európai régióban is csak a Világszervezet (WHO) 2003-ban „Health and development through 
physical activity and sport” címmel kiadott dokumentumában megállapításra került, miszerint 
minden egyes dollár, melyet a fizikai aktivitásba fektetnek, 3,2 dollár megtakarítást jelent az 
egészségügyben! 
 
A sport fontosságát sokan, sokképpen megfogalmazták, de itt érvényesül az élet azon 
igazsága, hogy győz a jobb, az ügyesebb. A sportban még működik a fair-play, itt ellenfelek 
és nem ellenségek vannak. Itt a szabályok ellen vétőket büntetik. Csapatsportokban az egyéni 
érdeket a csapatérdeknek rendelik alá a játékosok, és a közös célért, a győzelemért, a 
tisztességes helytállásért küzdenek. 
 
 
Városunk lakosságának egészsége, közérzete kiemelten fontos önkormányzatunknak. 
Támogatni szeretnénk minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek a fent említett 
célok   elérését    szolgálják,   és    tovább    öregbítik    városunk    jó     hírnevét    sportolóink  



eredményességével, kimagasló teljesítményeivel. Szeretnénk, ha az ország sportolóinkon 
keresztül is megismerné Hajdúnánást, városunk nevéhez minél több eredményes 
sportesemény, eredmény és információ kapcsolódhasson.  
 
Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy Hajdúnánáson még nagyobb hangsúlyt adjunk a 
sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nőjenek fel, 
felnőttként pedig a sporttal kiegészítve munkájukat egészségesebb, jobb közérzetű, 
hatékonyabb munkavégzésre képesebb emberként éljék életüket, mint ahogy az olimpikonok 
viszik Magyarország jó hírét szerte a világban, és rajtuk keresztül „mérettetik meg” az ország, 
a mi hajdúnánási sportolóink is tovább viszik a város jó hírnevét, és általuk is mérettetik meg 
városunk, Hajdúnánás is. Annak érdekében, hogy gyermekeink és a lakosság életében a sport 
fontos szerepet játsszon, elengedhetetlenül szükséges egy olyan hosszú távú célkitűzéseket, 
irányelveket megfogalmazó városi sportkoncepció megalkotása, amely segíti az ehhez 
szükséges feltételek kialakítását. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat célul tűzte ki, hogy olyan Sportkoncepciót alkot, amely a 
hajdúnánási sportvezetőkkel, testnevelőkkel, edzőkkel lefolytatott párbeszédre épül, átfogja a 
sport minden szegmensét (szabadidősport, versenysport, diáksport) és konkrét, 
megvalósítható, reális célokat tűz ki az elkövetkezendő középtávú időszakra.  
A sportkoncepció azzal a szándékkel készült, hogy megismerje minden hajdúnánási 
sportszervezet vezetője azokat az irányelveket, amelyet a képviselő-testület jóváhagyott és 
előzőleg minden sportszervezet véleményezett. 
 
A SPORTKONCEPCIÓ ALAPVETŐEN HÁROM FŐ KATEGÓRIÁRA ÉPÜL: 

• Diáksport (iskolai táboroztatás) 
• Szabadidősport (tömegsport, rekreáció, fogyatékkal élők sportja) 
• Versenyport (élsport) 

 
A VÁROSI SPORTKONCEPCIÓ KIALAKÍTÁSÁNÁL AZ ALÁBBI ALAPELVEK 

ÉRVÉNYESÜLNEK: 
A sport önszerveződésre épülő, autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik 
a város kulturális megjelenéséhez. 
A testi nevelésnek, - mint pozitív társadalomformáló eszköznek - kiemelt jelentőséggel és 
semmi mással nem helyettesíthető funkcióval kell rendelkeznie az alábbiakban: 
Az egészségmegőrzésben, mint alapvető lehetőség 
Az ifjúság személyiségformáló hatásában 
A városi kötődés, a lokálpatriotizmus kialakításában 
Kulcsszerepe van a terjedő alkohol- és drogfogyasztás elleni harcban 
Segíti a tisztességes játék, az esélyegyenlőség, a tolerancia megértését és elfogadását 
Pozitív lehetőség a szabadidő kultúrált eltöltéséhez, szórakozásra és szórakoztatásra 
Könnyen szervezhető színteret biztosít a civil kapcsolatokban itthon és külföldön 
Fontos szerepet tölt be Hajdúnánás város hírnevének növelésében, használható a 
városmarketing területén. 

 
A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a versenysportig - egymással 
összefüggő és kölcsönhatásban álló egységet képeznek, bármelyik terület elhanyagolása 
károsan hat az egészségre! 
A városi sportkoncepciónak összhangban kell lennie a sporttörvénnyel, az Európai Unió 
elvárásaival, meg kell felelnie a helyi és régiós kötelezettségeknek. 
Hajdúnánás városában sokszínű, gazdag sportélet folyik jelenleg is, és az a célunk, hogy a 
már  meglévő,   jól   prosperáló  részeit  tovább  erősítsük,  kiemelten   támogassuk  a  fiatalok  
sportolását, testmozgását, valamint segítsük a fogyatékkal élők sportját, a sport minden 
szegmensét minőségileg és mennyiségileg is magasabb szintre emeljük. 
Ahhoz, hogy céljainkat elérjük, közös gondolkodás, együttműködés, valamint elődeink 
tetteinek, sport-eredményeinek ismerete, elismerése szükséges. Az ő sporteredményeik 
elismerését szolgálná, ha a város sportmúltja megjelenne a  Helytörténeti Gyűjteményben. 



Hajdúnánás város sportjának történeti áttekintését el kell készíteni. 
 
HAJDÚNÁNÁS VÁROS SZÁMÁRA A SPORT TERÜLETÉN NÉGY KITÖRÉSI PONT 

MUTATKOZIK: 
• A gyógy-idegenforgalom mellett a sport idegenforgalom által nyújtott lehetőségek 
• Utánpótlás nevelés 
• Szabadidő sport minél szélesebb körben való elterjesztése, felkarolása 
• A kiemelt versenysportágak 
 

Mindezek feltétele: 
• magas szintű sport infrastruktúra, 
• megfelelő sport-szakmai háttér 

 
Az előbb említettek alapján egyértelmű, hogy feladataink között az első helyen a sportolás 
nagyobb szintű infrastrukturális alapjainak megteremtése áll. E nélkül nem lehet és nem 
érdemes belekezdeni minőségi, hosszú távú és a társadalom minden rétegét kielégítő 
sportkoncepció kialakításába. Olyan pályák kellenek, melyek maximálisan biztonságosak, az 
öltözők kultúráltak („jobb, mint otthon!”), sportolás utáni, vagy közbeni (gyermekmegőrző, 
játszó-, vetítő helyiségek) kikapcsolódást szolgáló helyiségek vannak, ahol a családok együtt, 
vagy külön-külön, de egészséges, tartalmas módon tölthetik el a szabadidejüket. 
 
Olyan sportlétesítmények kellenek, melyekre válogatott, illetve egyéb minőségi sport-
eseményeket lehet szervezni, edzőtáborokat, melyek sport-idegenforgalmi hasznából az egész 
város profitálhat. Ez a gyógy-idegenforgalom mellett egy olyan pályára állíthatja a város 
fejődését, mely amellett, hogy hasznot hoz, a város lakóinak egészségi állapotát, közérzetét is 
kedvezően befolyásolja. Ki kell használni a Városi Fürdő adta lehetőségeket a sport, az 
edzőtáborok részére. A későbbi városrendezésnél és a pályázati lehetőségeknél figyelembe 
kellene venni, azt a lehetőséget, hogy a sportpálya környéke, a fürdő területe akár 
sportkomplexum létrehozásával a szabadidősportnak nagyobb lehetőséget biztosítson. A 
multifunkcionális sportkomplexum csak akkor töltheti be szerepét, és akkor maradhat 
fenntartható, ha olyan szolgáltatásbővítéssel, kulturális és szórakoztató egységekkel is 
rendelkezik, amelynek megvalósításához az üzleti szféra is bevonásra kerül. Nincs esélye 
egyetlen településen sem olyan, csak sport és egészségmegőrző centrumnak, amelyhez a fenti 
szolgáltatások nem párosulnak. Az önkormányzat támogatja az ilyen jellegű beruházások 
megjelenését a saját beruházásban megvalósuló sportkomplexum megépítésével egyidejűleg, 
melyet szerves részének tekint az egészségmegőrzésre irányuló törekvéssel.  

 
 
ÁLTALÁNOS CÉLOK:  
Hajdúnánás város sportkoncepciója célul tűzte ki, hogy a jövőben a jelenleginél is szorosabb 
együttműködés, irányelvek mentén történő egységes és integrált gondolkodás alakuljon ki a 
sportban az önkormányzatot képviselő Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a 
Városi Sportintézmény, a szabadidő- és diáksport képviselői, valamint a sportegyesületek és a 
sportban érintett szervezetek között. 
(ITT KÖVETKEZNEK A SWOT-ANALÍZIS TÁBLÁZATOK.) 
 
MEGJEGYZÉS: A SPORTKONCEPCIÓ SZÖVEGÉT, ILLETVE A TÁBLÁZATOT A 

SZÖVEGSZERKESZTŐ PROGRAM NEM TUDTA EGYÜTT KEZELNI, EZÉRT A TÁBLÁZATOK 

KÜLÖN  MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓAK! 
 
 
SZABADIDŐSPORT: 
A lakosság sportolási igényeit hivatott biztosítani. Funkciója a kikapcsolódáson kívül az 
egészséges életmód és életvitel kialakítása, a fizikai állóképesség növelése, majd szinten 
tartása.  



 
Hajdúnánáson viszonylag kevés szabadidősport-rendezvény valósult meg az elmúlt években. 
Ennek egyik oka, hogy kevés olyan sportegyesület működik Hajdúnánáson, amely 
szabadidősportos rendezvényeket szervez, illetve kevés olyan városi szintű sportesemény 
szerveződik, amely a hétköznapokon nem sportoló lakosságot célozza meg. 
Hosszú évek tapasztalata, hogy iskolai vagy városi tömegsport rendezvényeken azok vesznek 
döntően részt, akik valamilyen szinten sportolnak. Ezek a gyerekek szerepelnek a mezei 
futóversenyektől kezdve a kézilabda vagy focimérkőzéseken. A többieket, és sajnos ez a 
többség, nem érdeklik ezek a verseny lehetőségek, érdektelenek. Ez az óvodai és általános 
iskolai testnevelés oktatásával függhet össze. 
Az iskolák sokat tehetnek ennek érdekében úgy is, hogy a korábban működő családi 
sportnapokat felelevenítik, ahol együtt játszott és mozgott a család. Az, hogy ez a munka 
eredményt produkáljon, hosszú idő és türelem szükséges, és nem valósítható meg elhivatott, 
motivált testnevelő tanárok nélkül. 
A szabadidősport formái lehetnek: városi szervezésű szabadidősport események, egyéni vagy 
önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidősport 
tevékenysége, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. 
A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, 
illetve helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység. 
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres, 
könnyen elérhető sportolás lehetőségét és az ehhez szükséges létesítményeket. 
 
Kiemelt feladatként kell kezelni: 
A sport, a mozgás, az egészséges életmód és életvitel népszerűsítését kiemelt feladatként kell 
kezelni. Törekedni kell a sporttal kapcsolatos szemléletváltásra mind az ifjúság, valamint a 
felnőtt korú lakosság körében. Elengedhetetlenül szükséges egy olyan program kialakítása, 
amely több, városi rendezvényen keresztül - megcélozva az érintett korosztályt - a fent 
említett célok elérését hivatott biztosítani. A program kialakításakor nagyobb szerepet kell 
biztosítani a helyi írott és elektronikus médiáknak. 
A lakossági sport javítása érdekében több szabadidősport rendezvényt, bajnokságot kell 
létrehozni a hajdúnánási sportegyesületek, valamint a sportági szakszövetségek bevonásával. 
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szabadidős rendezvények előkészítésére, színvonalasabb, 
vonzóbb programokat kell létrehozni a lakosság számára. 
Kezdeményezni és támogatni kell az újszerű sportolási, testedzési lehetőségek kialakítását. 
Törekedni kell a vállalkozói tőke sportba történő bevonására. Érdekeltté kell tenni a 
vállalkozásokat, vállalatokat a sport támogatására, célszerű egy új, átgondolt üzletpolitika 
kialakítása a sportvállalkozások létrehozása érdekében. 
Szeretnénk tovább bővíteni a Városi Sportintézmény pályáinak, létesítményeinek 
kihasználtságát. Olyan szabadidős centrumot kívánunk létrehozni, amely egyaránt lehetőséget 
biztosít a szabadidő kultúrált eltöltésére a sportoló ifjúság és a családok számára is. Meg 
szeretnénk teremteni annak a lehetőségét, hogy kialakuljon a Sportpályán az ifjúsági és a 
felnőtt klubélet, kialakítva ezzel a létesítmény szabadidő-centrum jellegét. Lehetőség szerint a 
létesítményt vállalkozások, cégek rendezvényeinek lebonyolítására is alkalmassá kell tenni.  
A szolgáltatási egységek megépüléséhez vállalkozói tőke bevonása szükséges.  

 
Átgondoltabbá kell tenni a Kihívás Napja program megszervezését, amelynek lebonyolításába 
a hajdúnánási sportszervezetek szakosztályait, sportolóit aktív résztvevőként szeretnénk 
bevonni. 
Törekedni kell a szabadidősportban kimagasló hajdúnánási sportolók és iskolák nagyobb 
elismerésére, támogatni kell egy olyan kirakat, tabló létrehozását a belvárosban, amely 
bemutatja a város legkiemelkedőbb sportolóit, sportvezetőit, példaként állítva a lakosság elé. 
A városnak szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a szabadidő sporttal foglalkozó 
egyesületekkel a városi programok kialakításakor (tenisz, asztalitenisz, lovaglás). 
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy hétvégeken az iskolai tornatermeket hogyan 
vehetné igénybe a lakosság sportcélra. A média segítségével népszerűsíteni kell a 
szabadidősport tevékenységeket, illetve az eredményekről is legyen kellő információ. 



Hajdúnánás városának komplex sport naptárát a sportszervezetek adatszolgáltatása alapján 
minden év elején össze kell állítani. 
 
ÓVODAI, ISKOLAI TESTNEVELÉS: 
Gyermekeink, tanulóink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testneveléssel és 
sporttal biztosítható. Ez a feladat időben sem előbbre, sem későbbre nem hozható, más 
tevékenységgel nem helyettesíthető.  
Az óvodákban kötelező a tornaszoba megléte az előírt felszerelésekkel. Amennyiben ez nincs 
meg minden óvodában, úgy a hozzáférést kell biztosítani. Intézmény átszervezéseknél 
figyelembe kell venni a kialakítását. Az úszás-oktatást már óvodás korban el kell kezdeni. 
Játékos sportvetélkedők (pl. Ovi Olimpia), családi sportnapok szervezése. 
Cél, hogy általános iskola 1-4 osztályában minden gyerek tanuljon meg úszni. 
A 2003. évben indult „Egészséges Nemzetért” népegészségügyi program céljainak 
megfelelően ki kell emelni az iskolai testnevelés óra testformáló szerepét, valamint a 
sportágak tanulását biztosító, az életkornak megfelelő játékigény kielégítésén túl az 
egészségmegőrzésben betöltött kiemelkedő szerepét. 
Az iskolai testnevelés alapvető lehetőségei Hajdúnánás városában biztosítottak. A Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat által fenntartott alapfokú oktatási intézményegységekben a 2011/2012. 
tanévtől kezdődően törekedni kell a 1-4. osztályban a kötelező tanórai foglalkozások keretébe 
beépített, mindennapi testnevelés óra megvalósítására. Ezen évfolyamokon a testnevelés 
tanítását a szakterületen végzettséggel rendelkező pedagógusokkal kell ellátni. 
Az 5-8. osztályban törekedni kell a mindennapos testnevelés megvalósítására, ezért feltétlenül 
szükséges a tanórán kívüli testmozgás minél nagyobb számban történő biztosítása a szükséges 
plusz anyagiak hozzárendelésével. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézményekben a 
2011/2012. tanévtől kezdődően el kell érni, hogy a tanórai foglalkozások keretében legalább 
osztályonként heti 3 testnevelés óra szerepeljen, és az iskolák a tanórán kívüli foglalkozás 
keretében is biztosítsanak mozgási lehetőséget a diákoknak. 
Lehetőséget kell teremteni az intézmények sportágak szerinti szakosodására, egy intézmény 
több sportág gazdája is lehet, de ezt a tevékenységet össze kell hangolni városi szinten az 
egyesületekkel. Az általános iskolákban kell minden sporttevékenység alapját képező 
atletikus képzést biztosítani. 
Az intézmények igényeljék és biztosítsanak lehetőséget a sportágak közelről való 
bemutatására, hogy a szülők és a gyerekek megbizonyosodjanak a sport szépségéről, az általa 
nyújtott lehetőségekről, eredményekről.  
Erősíteni kell a testvérvárosi, testvériskolai sportkapcsolatokat, ennek haszna nem 
kérdőjelezhető meg.  

 
Miután a parlament előtt szereplő Nemzeti Sport Stratégiáról szóló határozati javaslat is 
szorgalmazza, így fontosnak tartjuk a különböző táborok megszervezésének lehetőségét. 
Abban reménykedünk, hogy nem csak Hajdúnánás Városi Önkormányzat gondolja úgy, hogy  
a táboroztatás lehetőségét fel kell eleveníteni. Az önkormányzat igény esetén támogassa a 
táborozást, különösen olyan gyerekek esetében, akiknek a nyári szünidőben ez az egyetlen 
esélye, hogy más településen töltsön néhány napot. Reméljük azt is, hogy a pedagógusok is 
vállalkoznak a táboroztatásra, az ő részvételük támogatását is igény esetén meg kell oldania 
az önkormányzatnak.  
 
KÖZÉPISKOLAI TESTNEVELÉS: 
Jelenleg a város középfokú közoktatási intézménye lehetőséget ad arra, hogy az általános 
iskolában elkezdett nevelőmunkát a sport területén is folytatni lehet. A középiskolai 
testnevelés a diáksport meghatározója, a diáksport erre épül. 
A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium rendelkezik jelenleg a 
legjobb adottságokkal. Ez az iskola a városi diáksport legnagyobb bázisa, egyben itt van 
hajlandóság olyan osztályok indítására, ahol a sport kiemelkedő szerepet kap. Ez lehetőséget 
ad a környék településein élő, sportolni akaró gyerekeknek, hogy középiskolai tanulmányaikat 
Hajdúnánáson végezzék. Ezt a lehetőséget a sportkoncepció kialakításánál figyelembe kell 



venni, az intézményt a diáksport és utánpótlás nevelés bázisává lehetne fejleszteni. A sportban 
is lehetőséget biztosító középfokú közoktatási intézmény növeli a város vonzerejét, megtartó 
képességét is. 
 
DIÁKSPORT: 
A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan, 
versenyszerűen, és átmenetet kell, hogy képezzen a testnevelés és a minőségi sport között. 
Adja alapját a szakosztályi munkának, de önállóan is alakítson ki játék-, versenylehetőséget 
A diáksportkörök, diáksport egyesület tevékenységében már vannak sportági elkülönülések, 
de ezek nem kizárólag a tehetséges, a versenysportra alkalmas tanulókkal foglalkoznak, 
hanem minden érdeklődővel. 
Ösztönözni kell a városi szintű versenyek kiszélesítését. A diákolimpiai versenyeken való 
eredményesség mindig is nagy elismerést jelentett versenyzőnek, edzőnek, iskolának 
egyaránt. 
A Magyar Diáksport Szövetség által az adott tanévre kiírt országos diákolimpiai versenyek 
sportágaiban lehetőség szerint városi szinten is versenyeket kell rendezni. 
Az iskolák szervezésében történő sítúrák, természetjáró kirándulások, vízitúrák akár központi 
pályázati pénzekből történő megvalósítása is fontos. 
Nem győzzük hangsúlyozni a szabadidő hasznos eltöltésének szükségességét, ebben a sport 
fontosságát, különös tekintettel a dohányzás, alkoholizálás, drog-fogyasztás megelőzésére is. 
Ösztönözni kell a diáksport egyesületeket a rendszeres iskolai háziversenyek számának 
növelésére, valamint a városi szabadidős sporttevékenység kínálatának növelése érdekében 
évente több, saját szervezésű sportesemény (kupák, villámtornák) rendezésére. 
Szorgalmazni kell a kölcsönös előnyökön alapuló iskolai és sportegyesületi megállapodások 
létrejöttét, a szakosztályok, illetve sportegyesületekkel a meglévő kapcsolatok 
továbbfejlesztését, annak érdekében, hogy a versenysportra történő felkészítés ne az iskolai 
testnevelési foglalkozások keretein belül történjen. Támogatni kell azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek a gyerekek, szülők igényeire épülnek, továbbá annak a 
lehetőségét, hogy ne csak azok a gyerekek használhassák a tornatermeket, akik a 
versenysportban tevékenykednek, hanem azok is, akik hobbi szinten művelik a sportot. 
 
Évente el kell ismerni a Diáksport Évzáró Ünnepségen a diáksport legsikeresebb tanulóit, és 
felkészítő tanáraik, edzőik eredményes munkáját. Ezen elismerés módjára az ünnepség 
szervezésére, valamint a díjazás feltételeinek megteremtésére a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági 
és Sport Bizottság évente tegyen javaslatot a költségvetés tervezésénél.  
Tovább kell erősíteni a Városi Diáksport Bizottsággal történő együttműködést. Hajdúnánás 
honlapján a Sporton belül a Diáksport kapjon nagyobb publicitást. 
 
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS: 
Az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, de nem fedi egymást. 
Hajdúnánás városában az utánpótlás nevelés főleg a szakosztályokban folyik jelenleg.  
Egy esetleges sportiskola belépése ezen a jelenlegi helyzeten mindenképpen minőségileg 
változtatna. 
A sportiskolai rendszer biztosítja, hogy az utánpótlás nevelésre szánt pénzek, támogatások 
biztosan a fiatalokhoz kerüljenek, és az edzők, testnevelők plusztámogatásban 
részesülhessenek, ezáltal az utánpótlás nevelés színvonala emelkedjen. 
 
Hajdúnánás városa megvizsgálja annak lehetőségét, hogy bevezeti a sportiskolai rendszerű 
utánpótlás nevelést, az alábbi három sportágban: 

• atlétika 
• kézilabda 
• labdarúgás. 

 
Későbbiekben a sportiskolában a sportágak száma bővülhet, az igények és a lehetőségek 
szerint. A sportiskola konkrét működésére vonatkozólag a sporttörvény és oktatási törvény 
idevonatkozó rendelkezései az irányadóak. 



 
FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTJA: 
Kiindulási alap hogy a lakosság 10-12 %-a valamilyen formában és mértékben fogyatékos.  
A fogyatékosok sportfoglalkoztatása több célt valósíthat meg. Egyrészt egészségmegőrző, 
egészségfok növelő szerepe, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő és 
az életminőséget javító funkciója van. 
Sokak véleménye szerint (világ- és olimpiai bajnokok) a sérült emberek sportteljesítménye 
még nagyobb teljesítmény, mint amilyennek saját eredményeiket tekintik. Ez még akkor is 
tényként fogadható el, ha ez számszerű eredményekben, rekordokban nem fejezhető ki 
Jelenleg Hajdúnánás városában a fogyatékkal élők sporttal való kapcsolata szerény mértékű. 
 
A FŐBB PROBLÉMÁK A KÖVETKEZŐK: 

• a fogyatékkal élők visszahúzódása, elszigetelődése, a sportolás iránti vágy elfojtása, 
• a sportlétesítmények nem mindenki számára használhatóak és megközelíthetőek, 
• a sportolás helyszínére való eljutás akadályozott,  
• sportlétesítmények alacsony száma, a meglévők túlterheltsége, 
• a fogyatékosok egy része a társadalom perifériáján él, anyagi körülményeik nem teszik 

lehetővé a sportolás finanszírozását. 
 
A fentiekből következnek a feladatok: 

• a teendők sorában az első a helyzet- és igényfelmérés 
• sportlétesítményeinket (is) teljes körűen akadálymentessé kell tenni 

 
 
VERSENYSPORT: 
A Hajdúnánáson működő sportszervezetek, sportegyesület felsorolását a sportkoncepció 
melléklete tartalmazza. Labdajátékokban 3 csapatsportág kiemelkedik:  
- NB I /B-s női kézilabda,  
- Megyei  I. osztályos labdarúgó,  
- NB I/B-s férfi kézilabda csapat. 
Ezek a sportágak közül eredményesen szerepeltek városunk felnőtt és utánpótlás csapatai. Az 
utánpótlás helyzete további fejlesztéseket igényel, mely elképzelésről már előző fejezetben 
irtunk.  
Ahogy az élsport a „nemzet dicsősége”, ennek értelmében ifjú sportolóink, utánpótlás 
csapataink, felnőtt versenyzőink és felnőtt csapataink viszik városunk jó hírnevét az 
országban, növelve ezzel egyesületük, Hajdúnánás város reklám - és marketing értékét - is. 
Hajdúnánás város versenysport élete meglehetősen sokrétű A legkeresettebb és a fiatalok 
számára egyre népszerűbb sportágak az alábbiak:  labdarúgás, kézilabda, atlétika, tenisz, 
lovaglás, asztalitenisz, lövészet, keleti harcművészet, fitness, birkózás, úszás. 
A versenysport önálló jogi személyiségű sportegyesületekben folyik, melyeket az 
Önkormányzat támogat, de nem vállalja az eltartásukat, csak részfinanszírozó szerepet tölt be. 
Az Európai Unióban és a közeljövőtől hazánkban is az állam fokozatosan kivonul a 
professzionális, ún. ”látványsport” közvetlen finanszírozásából. Ez azonban egy folyamat 
végén fog bekövetkezni, jelenleg a versenysport, élsport nem tudna fennmaradni jelentős 
önkormányzati, állami támogatás nélkül. 
A versenysport hetente kb. 800-1000 ember szórakozását, kultúrált kikapcsolódását biztosítja 
Hajdúnánás városában. A versenysport helyzete, eredményei közérzet alakító tényezők, ezért 
is érthető az önkormányzati támogatás. Sajnálatos módon környékünkön nincsenek olyan 
tőkeerős, nagy cégek, szponzorok, melyek fő támogatói lehetnének egy-egy sportágnak. 
Hajdúnánás városa a finanszírozási fejezetben leírtak alapján támogatja a város 
versenysportját. 
 
Hajdúnánáson az alábbi sportágakat tekintjük kiemelt sportágaknak: 

• női kézilabda, 
• labdarúgás, 



• férfi kézilabda, 
• valamint minden sportágban a város utánpótlás sportjának kiemelt támogatása. 

Ezek azok a sportágak, amelyek nemcsak eredményesség, hanem a város-marketing 
szempontjából is kiemelkedően fontosak. Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a 
sporton keresztül is öregbíteni a város jó hírnevét. 
 
NŐI KÉZILABDA: 
Városunk egyik legsikeresebb, és legtöbb nézőt vonzó egyesülete a Hajdúnánás Termál SC 
NB I/B bajnokságban szereplő női kézilabda csapata. Büszkén mondhatjuk, hogy több mint 
10 éve játszik a magyar női kézilabda mezőny második vonalában. A különféle korosztályos 
bajnokságokban több mint 100 gyerekkel foglalkoznak. Ez a felnőtt csapat jó szereplésének is 
köszönhető. A felnőtt csapat az elmúlt 13 évben 7 alkalommal is a dobogóra állhatott.  
A 2010/2011-es idényben az ifjúsági csapat bajnokságot nyert. 
Meg kell találni a csapatsportágak részére az utánpótlás nevelés érdekében, az általános és 
középiskolával való együttdolgozást, együttműködést. 
 
LABDARÚGÁS: 
A városi csapat jelenleg a Megye I. osztályában szerepel, ez a negyedik évad, amelyben az új 
vezetés új szemlélettel irányítja a klubot; a jelszó: koncentráljunk az utánpótlásra és helyi 
bázison tartsuk benn a megyei első osztályban az amatőr csapatot, miközben az 
infrastrukturális körülményeket folyamatosan javítjuk (felhasználva a város és a sportot 
támogató vállalkozások, vállalkozók támogatását). Így, amikorra a tudatos és sikeres 
utánpótlás-nevelésből kellő számú felnőtt korú játékos érik be, és addigra az infrastrukturális 
feltételek is megfelelőek lesznek, tervezhető egy sikeres és stabil NB III-s szereplés. Az 
utánpótlás nevelés érdekében jó a kapcsolatuk a Foci-sulival, és remélni lehet, hogy ebből az 
utánpótlás nevelésből minél több gyereket be tudnak építeni a helyi csapatba.  
 
FÉRFI KÉZILABDA: 
AZ NB II. Észak-keleti csoportjában meghatározó szerepet töltött be. A csapatnak évekkel 
ezelőtt volt lehetősége az NB I/B-s szerepvállalásra, melyet anyagiak miatt akkor nem 
vállaltak. A 2010/2011-es idényben mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapat bajnokságot nyert. 
Így a 2011/2012-es idényben lehetőséget kapott a csapat az NB I/B-s szerepvállalásra.  
A jelenlegi körülmények között biztosított ebben az osztályban történő szereplésük.  
 
A továbblépés lehetőségei: Az új sporttámogatási pályázati rendszer felkínálja annak 
lehetőségét, hogy a három, külön-külön működő egyesület egy szervezetben tevékenykedjen. 
Amennyiben ez megvalósul stabil és tervezhető forrás fog az utánpótlás nevelés 
működtetésére, rendelkezésre állni, továbbá azok a sportcélú létesítményi beruházások 
számára is forrás nyílik, amelyek hiányát egyre inkább érezzük. Néhány költségkímélő előny 
egy egyesületként működés esetén: eszközök beszerzésében kedvezőbb lehetőségek, 
versenyekre az utazások szervezése, egységes könyvelés, pályázati lehetőségek jobb 
kihasználása, nagyobb lehetőségek.  
 
 
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS: 
Ezt egy külön fejezetben már leírtuk, de a fontossága miatt, mint kiemelt támogatott, az 
utánpótlás nevelés egységes, egészként való kezelését tartjuk célszerűnek, vagy egy non-
profit szervezetben, vagy sportiskolás rendszerben folytatni Hajdúnánás városában az 
utánpótlás nevelést. Itt nyílván a szakmai érdekek miatt a felnőtt csapatot versenyeztető 
egyesülettel egyeztetve, ki meddig költségviselő az utánpótlás versenyeztetésnél. 
 
A versenysportnál meg kell említeni azokat a sportágakat is, amelyek főleg egyéni 
sportágakként működnek. Ezekben a sportágakban versenyzők, ha kevesebb tömeget is 
mozgatnak meg, illetve kevesebb érdeklődőt vonzanak, azért ugyanúgy öregbítik városunk 
hírnevét. Hisz pontosan Hódos Imre példája is előttünk lebeghet, aki szintén egyéni 
sportágban Helsinki olimpiai bajnokaként öregbíti városunk, és Debrecen város hírnevét. 



 
Biztos, hogy az alábbi sportágakban egyre többen fognak versenyszerűen sportolni. Lassan 
hagyomány a Lovas Klub által megrendezésre kerülő lovasverseny, mely a város 
programjaiba, mint városi program beépíthető, és támogatható. Ki kell használni azt a 
lehetőséget, hogy van olyan vállalkozó, aki ennek a nagy múltú, és régi magyar 
hagyományokkal rendelkező sportnak Hajdúnánáson a feltételek megteremtésében igen sokat 
vállalt.  
 
TENISZ: 
A Városi Fürdő területén működő Tenisz Klub jól illeszkedhet a fürdő környezetébe, és 
reméljük, hogy a közoktatási intézményekben elkezdett teniszoktatás egyre több gyereket 
ösztönöz majd a versenyszerű sportolásra. 
 
ASZTALITENISZ: 
Az asztalitenisznek hosszú évek óta hagyománya volt, és reméljük, hogy jelene és jövője is 
lesz Hajdúnánás városában. E sportág számára is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy régi 
eredményeit meg tudja ismételni. 
 
LÖVÉSZET: 
A jelenlegi lőtér helyzetéhez képest azok a versenyzők, akik ezt a sportágat szeretik a Lövész 
Klub által elmondva, eredményesen szerepelnek. Ugyan kevesebb embert mozgat meg, de a 
lehetőséget a sportoláshoz, senkitől sem vegyük el. 
 
BIRKÓZÁS: 
A birkózás sportág újra indítása 2000. évben megtörtént. A szakosztály Hódos Imre nevét 
viseli, amely azért is fontos, hogy a bajnok nevét mélyen beágyazzuk a nánási emberek 
tudatába, másrészt eleven példaként lebegjen miden nánási sportoló előtt. 2007-ben 
megfogalmazódott az igény, hogy hivatalos bejegyzés történjen és több versenysportág, 
valamint szabadidős tevékenység egy egyesületbe tömörüljön, mintegy az erőket egyesítve. 
Így kapcsolódott össze az atlétika, a birkózás, a karate, valamint a vízitúra és természetjáró 
szakosztályok. A szakosztályok versenyzői sok-sok hazai és nemzetközi versenynek részesei, 
ahol rendre becsülettel helytállnak. Időközben a város megkapta Birkózás Városáért kitüntető 
címet. 
 
A fenti sportágakon kívül Hajdúnánás városa a többi egyéni sportágat is a lehetőségekhez 
mérten próbálja támogatni, főleg ha ez utánpótlás nevelésben is megvalósul. 
Itt megemlítenénk a keleti harcművészetek, fitness, úszás és búvársport stb. 
Az atlétika, mint minden sportág alapja, nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a sportágak 
utánpótlás nevelésében. Be kell építeni a sportágak utánpótlás nevelésének képzésébe 
(Sportiskola). 
Az elkövetkezendő években fontosnak tartjuk a teke múltjának megfelelő újra indítását. 
 
CÉLKITŰZÉSEK, ELVÁRÁSOK: 
A női kézilabda csapat őrizze meg NB I/B-s tagságát, és az abban történő szereplésének 
feltételeit. Utánpótlás csapatai a középiskolák közötti diákolimpiákon és az országos serdülő 
bajnokságon minél eredményesebben szerepeljenek és érjenek el olyan szintet, hogy a 
következő években még több fiatal kerülhessen fel a felnőtt keretbe.  
 
A labdarúgás felnőtt csapata őrizze meg NB III-as keret-tagságát, alakítsa ki az Elnökséget 
úgy,  hogy  azokból  találja  meg  az  elnök  személyét,  aki  megfelelően tudja irányítani ezt a  
Klubot. Szinten törekedjenek az utánpótlásból minél több hajdúnánási fiatal beépítésére a 
felnőtt csapatba. 
 
A férfi kézilabda csapat őrizze meg NB I/B-s tagságát. Folytassák az utánpótlásban elkezdett 
olyan irányú munkát, amelyből a későbbiek folyamán a felnőtt csapat részére helyi kötődésű 
gyerekek beépítését meg tudják oldani. 



 
E három fő csapatsportág minden vezetősége törekedjen főszponzor, és vállalkozások 
bevonására a klub zavartalan működése érdekében. 
 
A Városi Fürdő területét kihasználva a nyári főszezonban strand-, foci-, kézi-, röplabda pálya 
létrehozása, és ezen versenyek megszervezése. 
 
SPORTEGÉSZSÉGÜGY: 
A versenyszerűen sportolók és a szabadidős sportolók sportegészségügyi ellátását az 
Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) irányítása mellett országos sportorvosi hálózat 
végzi. 
Feladata többek között a sportolók alkalmassági, illetve időszakos ellenőrző vizsgálata, 
szükség esetén továbbirányítása a megfelelő szakrendelésekre. 
Az önkormányzat feladat, hogy ellenőrizze a rendeletileg előírtakat, koordináljon szükség 
esetén a sportegészségügy és a sportszakma között. 
 
Hajdúnánáson jelenleg nem működik sportorvosi szakrendelés. Városunk sportolói létszáma 
mellett szükség lenne egy szakorvosra, akár csak heti egy alkalommal történő rendelés 
alkalmával is. Ennek financiális feltételeit azonban a sportegyesületeknek kell vállalnia, ez 
nem egészségügyi szolgáltatás.  
 
SPORTIRÁNYÍTÁS: 
Hajdúnánás város sportéletét a képviselő-testület által elfogadott hatályos sportkoncepció 
szabja meg. A Magyar Köztársaság Kormánya H. 2919. szám alatt Országgyűlési Határozati 
javaslatot terjesztett a parlament elé „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról.” A testület elé 
terjesztett koncepció számol az ott megfogalmazott és várhatóan elfogadásra kerülő célokkal 
és lehetőségekkel. Ennek keretében kistérségi szintű sportirányítási szervezet felállítása 
várható, illetve a kistérség települési önkormányzatainak összefogásával olyan sportirányítást 
kell megvalósítani, amely az egyesületek függetlenségét biztosítja.  
A képviselő-testület 1 fő sportreferens napi 4 órában történő alkalmazását tűzte ki célul, 
akinek a feladata a helyi sportélet koordinálása.  
 
SPORTFINANSZÍROZÁS: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város sportjának támogatására évente 
az önkormányzat költségvetéséből a lehetőségeihez mérten pénzeszközöket biztosít.  
A sporttámogatási összeg meghatározásánál célként kell megjelölni a sporttámogatásokra 
fordítandó keret reálértékének megtartását az infláció mértékének megfelelő növelésével.  
A képviselő-testület 2008. évtől a sporttámogatási összeg meghatározásánál Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat működési költségvetésének 1 %-át tűzte ki célul. 
A sportcélú ingatlanok felújítások sorrendiségét szakmai szempontok figyelembevételével a 
MOISB javaslata alapján a képviselő-testület az éves költségvetés tervezésénél költségvetési 
tételként terjeszti elő.  

 
Az önkormányzat a város sportjának támogatását a pénzzel történő támogatáson kívül a 
sportlétesítményeinek fenntartásával, működésével, esetleges fejlesztésével is meg kívánja 
valósítani. 
 
A sporttámogatási célú pénzeszközök elosztását a MOISB végzi, melynek során beszerzi az 
egyesületektől a döntéshez szükséges információkat. A támogatások odaítélésénél kiemelt 
szempontként figyelembe venni a kiemelt sportágakat, a sportegyesületek eredményeinek 
szintjét és rangját, a sportág értékét a város lakosságának szemében, valamint sportegyesület 
marketingértékét a város hírnevének erősítése szempontjából. A sportegyesületek 
támogatásáról szóló döntést a helyi újságban nyilvánosságra kell hozni.  
 
 
 



NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: 
A rendszerváltást követően a partner-, és testvérvárosi kapcsolatok indulásával fellendültek a 
nemzetközi sportkapcsolatok is Hajdúnánás városában. 
Hajdúnánás város testvérvárosaival szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot a sport terén. 
Lehetőség az utánpótlás részére a csere program kialakítása, így a lengyelországi Ustronnal, a 
szlovákiai Pöstyénnel, és a romániai Érmihályfalvával. 
 
MÉDIA KAPCSOLATOK: 
A média szerepe mára a sportban meghatározó lett, s ez főként érvényes a verseny-, és az 
élsport területén. 
Legnagyobb szerepe a TV-nek van, de nem elhanyagolható a rádió, írott sajtó és ma már az  
internet szerepe sem. 
Hajdúnánás városában a lehetőségekhez képest megfelelő a sport médiaprezentációja, de 
korántsem tökéletes. Viszont erre kell törekedni! 
 
A média részére minden hónap elején biztosítani kell a részletes sportprogramot, illetve az év 
elején ki kell adni Hajdúnánás városi sport naptárát. Ennek megszerkesztésére a Művelődési, 
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tegyen javaslatot és biztosítsa annak költségvetési 
fedezetét is.  
El kell érni, hogy a hajdúnánási sporteseményekről továbbra is a HTV mindenképpen 
közvetítsen, beszámoljon. 
A sportkoncepciót a város többi elfogadott koncepciójával együtt a város internetes 
honlapjára fel kell tenni, hogy abba bárki, bármikor betekintést nyerhessen. A városi kitüntető 
díjakról szóló 49/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet szerint évente négy helyi kitüntető 
díjból két díj kiadására ad lehetőséget. Törekedni kell arra, hogy aki kimagasló 
sporteredményével öregbítette városunk hírnevét, eredményes edzői, sportvezetői 
tevékenységével segítette az eredmények elérését, több évtizedes közreműködésével segítette 
elő a város sportéletének fejlődését, megkaphassa a „Somorjai László Testnevelési és Sport 
Díj”-at. Igény esetén Sportbál szervezése keretében a városban lévő egyesületek, 
sportszervezetek, a város sportszerető embereinek, itt kerül sor az előző év legjobb sportolója, 
edzői számára jutalmak, elismerések kiosztására. Ezen elismerések adományozásának 
feltételeire a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tegyen javaslatot a képviselő-
testület felé, és teremtse meg az elismerések feltételeit is. 
 
 
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK: 
Hajdúnánás városában lévő sportlétesítmények nagyrészt önkormányzati és kisebb részt 
magántulajdonban vannak. Részletes felsorolásukat a Sportkoncepció melléklete tartalmazza. 
Az óvodai tornaszobák meglétére figyelmet kell fordítani. 
Az általános és középfokú oktatást végző önkormányzati fenntartású intézmények 
intézményegységeiben a tornatermek mérete és felszereltsége nem mindenhol megfelelő, 
ezért át kell gondolni, hogy azoknál az intézményeknél, ahol kicsi a tornaterem, lesz-e rá az 
elkövetkezendő időben pályázati lehetőség, bővítésre. 
Tekintettel a Somorjai László Városi Sportcsarnok és a Városi Sporttelep jelenlegi állapotára, 
leterheltségére, a növekvő teremigényekre, az iskolai tornatermeket fokozottabban be kell 
vonni a város sportéletébe. A sportegyesületek ilyen irányú igénye az intézményi költségvetés 
támogatásában, vagy egyesületi finanszírozásban meg kell, hogy jelenjék. A lakossági igény 
és a lehetőség megteremtésében „nyitott kapuk” pályázati lehetőség kihasználásával 
teremthető meg. A jelenlegi Városi Sporttelepet is kinőtte Hajdúnánás város sportja. Mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból változásokat kell eszközölni. 
Tekintettel a városi koncepcióban is megfogalmazott tervekre (egészségmegőrzés, sport általi 
nevelés, idegenforgalmi látványosság, sport-idegenforgalom, utánpótlás nevelés), valamint a 
korábban említett sportlétesítmények helyzete, ezért egy rövid- és középtávú tervet kell 
megfogalmazni a sportlétesítményekkel kapcsolatban. 
 



A Fejlesztési Tervekhez az alábbi létesítmények felújítását, vagy építését, vagy a 
kihasználtság növelését javasoljuk az elkövetkezendő 15 évben: 
-  Városi Sporttelep futballpályáinak rekonstrukciója (hátsó füves pálya, öltöző, lelátó, 

atlétikai salakpálya) 
- Sporttelep környékén Szabadidő- Sport- Kulturális Centrum, mely lehetőséget ad egy 

multifunkcionális Sportcsarnok építésére.  
-  Lőtér hosszabb távú megoldása.  
- A strand területén fedett medence építése, egészségmegőrző kiegészítő létesítményekkel 

együtt.  
- Teniszpályák bővítése (adott esetben téliesítése). 
- Strand kézi-, foci-, röplabda pálya folyamatos karbantartásának megoldása 
- Játszóterek EU konformmá alakítása, újak építése (törvényi határidő betartása). 
- A fogyatékkal élők sportját szolgáló tornaterem átalakítása. 
 
A fenti felsorolás a teljesség igénye nélküli, és nem is fontossági sorrendet határoznak meg, 
nyílván a város anyagi- és pályázati lehetőségeinek megfelelően folyamatosan kell-e 
fejlesztéseket megvalósítani. 
A városban működő sportegyesületek elhelyezése régóta nem megoldott, a megoldását 
mihamarabb szorgalmazni. 
 
Mellékletben: 

• Hajdúnánás város sportlétesítményei, azok funkciói, 
• Hajdúnánáson működő sportszervezetek, egyesületek. 

 
Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepcióját Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 509/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozatával 
elfogadta.  
 
 
Hajdúnánás, 2011. december 16. 
 
 
 
 Szólláth Tibor 
  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SWOT-analízis Hajdúnánás 
Versenysport (élsport) 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Kiépített felmenő 
rendszerű versenyek 
 
 
 
 
 

Nem minden sport-
ágban megoldott az  
utánpótlás kérdése, 
törekedni kell az 
általános iskolákban az 
utánpótlás-jellegű 
foglalkoztatások 
szorgalmazását 

Az általános és 
középiskolai testnevelő 
tanárokkal a 
kapcsolatot 
szorosabbra kell fogni. 
Sportágakra 
megbontva érdekeltté 
tenni a tanárokat  

Az iskolákban a 
testnevelők egy része 
leterhelődik, a 
tornatermek, csarnokok 
egyébként is magas 
kihasználtsága megnő. 

Hagyományosan 
lebonyolított 
versenyek, 
programok 

Kevés az új verseny, az 
új kezdeményezés. 
Ugyanaz a szűk kör a 
szponzoráló 
 

Szorgalmazni kell az új 
versenyek, programok 
létrehozását, lehetőség 
szerint több külső 
szponzorok, 
vállalkozói tőke 
bevonásával 

Figyelembe kell venni 
a város költségvetését.  
A költségvetés „nem 
bírja el” az összes 
rendezvény 
támogatását, tehát 
súlyozottabban kell a 
pénzek odaítélését 
megvalósítani. 

Városi elismerés, a 
versenyeken elért 
eredmények 
 

A gyerekek körében 
kevésbé ismert a 
program 

Törekedni kell az 
iskolákban a program 
szélesebb körben 
történő 
megismertetésére 

 

Sporttámogatás 
elszámolások kiépített 
rendszere 

 
 

Évente legalább 2 
alkalommal fórum a 
városi sportvezetőkkel 

 

Somorjai László 
Testnevelési és Sport 
Díj 
 
 
 

A sportszervezetek 
többsége nem tesz 
javaslatot a díj 
odaítélésére. 

Helyi írott és 
elektronikus médiákkal 
történő szorosabb 
együttműködés.  
A sportszervezetekkel 
történő szorosabb 
együttműködés 
lehetővé teszi a 
folyamatos információ- 
áramlást a szervezetek 
és az Önkormányzat  
között. 

A MOISB-nak 
lényegesen több 
sportolóból kell 
javaslatot 
megfogalmaznia a díj 
odaítélésére. 
 
 

Sportesemények,  
rendezvények média 
támogatása, 
publicitása 
 
 
 
 

Sokszor a 
tájékoztatások 
egyoldalúak, egyes 
sportágak több, a 
kevésbé ismertek 
kevesebb 
nyilvánosságot kapnak. 
Az utánpótlás kevés 
publicitást kap. 

Nagyobb publicitás az 
Alapítványoknak. 

A több alapítvány 
szétforgácsolja a 
vállalkozások kereteit. 



 
 
 
 
 

 
 
 

A hagyományos és 
eredményes 
sportágak kiemelt 
támogatása (jelenleg 
a női kézilabda, a 
férfi kézilabda, a 
labdarúgás, illetve az 
utánpótlás-nevelés 
támogatása). 

Az Önkormányzat a 
lehetőségeihez mérten 
támogatta és támogatja 
a kiemelkedő 
sporteredményekkel 
rendelkező 
egyesületeket. Ez az 
összeg sokszor nem 
elegendő a megfelelő 
szintű támogatásra. 

Törekedni kell a 
pályázati lehetőségek 
maximális 
kihasználására, 
valamint a vállalkozói 
tőke bevonására. 
Esetleges 
sportvállalkozás 
üzemeltethetné a 
sportlétesítményeket. 

 

Lovassport 
megjelenése 

 Törekedni kell a 
sporttámogatások 
összegének 
megemelésére, 
igazságosabb 
odaítélésére. Az 
Önkormányzat a 
lehetőségeihez mérten 
továbbra is támogatja a 
sportot 

Amennyiben az 
Önkormányzat 
szélesebb körű 
elosztásra törekszik, 
meg kellene növelni az 
éves odaítélhető összeg 
nagyságát. Veszélyt 
jelent, hogy  kérdéses 
ennek reális 
lehetősége. 

 Sportorvos hiánya  
 

Rendelőintézetben  
lehet helyiséget 
biztosítani a sportorvos 
számára. 

Költsége a 
sportegyesületeket 
terheli, mely csökkenti 
a sportcélú támogatást 

  Egységes megjelenés a  
csapat részére, város 
színe, egységes logó 

Költséges, ugyanakkor 
alkalmazkodni kell az 
ellenfelek szereléséhez 
is, továbbá a szpon-
zorok is feltételeket 
támaszthatnak 

 
 

Sakk népszerűsítése, 
viszonylag kevés 
érdeklődő a sportág 
iránt  
 

Népszerűsíteni a 
sakkot, mint 
versenysportot 

 

 Teke nagy múltra tekint 
vissza 

Visszaállítani 
múltjának megfelelően 

A pálya 
magántulajdonban van  

Versenyek rendezésére 
alkalmas úszómedence 

Úszó szakosztály 
létrehozása 

„alapsportág” Megyei szinten is 
kevés egyesület van, 
így a versenynaptár 
„szegényes” 



SWOT-analízis Hajdúnánás 
SZABADIDŐSPORT, TÖMEGSPORT 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
 
 
 
 
 
 

Nagyon kevés 
kimondottan 
szabadidős 
rendezvényt szervező 
sportegyesület 
működik 
Hajdúnánáson, ezáltal 
kevés az olyan 
rendezvény, amely a 
lakosság igényeinek 
kielégítésére szolgál. 

Támogatni kell lehetőség 
szerint minden olyan 
kezdeményezést, amely a 
lakosság sportolási 
igényeit hivatott 
kielégíteni. 

 

Tenisz, asztalitenisz 
foglalkozik a 
szabadidős 
sportokkal. A Kihívás 
Napján az 
egyesületek is 
bekapcsolódnak. 

Kevés a szabadidős 
sporttal foglalkozó 
club, egyesület. Csak 
kevés létszámmal 
működnek. 

Tenisz és lovassport 
megvalósulása, még több 
ember bevonása. 

A szabadidősportos 
rendezvények 
támogatása az 
Önkormányzatra 
plusz költségeket 
terhelhet. 

 
 
 
 
 
 

Kevés olyan helyszín 
van Hajdúnánáson, 
ahol a lakosság 
sportolhat. 

Meg kell találni annak a 
lehetőségét, hogy az 
intézmények szabadtéri 
sportlétesítményeit a 
lakosság miként és 
milyen mértékben 
használhatja 

 

 
 
 
 
 
 

Kevés az olyan 
szabadidős 
rendezvény, amely 
újszerű tömegeket 
mozgat meg és nánási 
jellegű 

Meg kell találni a 
lehetőséget a 
szabadidősportban 
tevékenykedő 
egyesületekkel közösen 
az új sportesemények 
létrehozására. 

 

Strandröplabda  
verseny 

 Strand jobb 
megismertetése a sporton 
keresztül. Még több 
lehetőséget kellene 
biztosítani a strandon a 
strand foci, a kézi-, illetve 
a röplabda révén. 

 

Horgászat  Még több horgász-
verseny, Téglagyári tó, 
Keleti jobb kihasználása 

 

Felújított Teke  
pálya, Teke Klub 

Vendéglátóhelyként 
működik 

 Nem 
sportszolgáltatási 
célra épült 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT-analízis Hajdúnánás 
DIÁKSPORT 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
Hajdúnánáson 
működik a Városi  
Diáksport Bizottság 

A DSB nem önálló jogi 
személyű társaság, 
pályázatokat nem tud 
igénybe venni. 

Az iskolai DSE-DSK-n  
keresztül 
pályázhatnának a 
pályázati pénzeket 
elkülönítve. 

A befolyó összegeket 
elkülönítve kell 
kezelni, a DSE-DSK-
nak kell az 
elszámolásokat 
végezni. 

 A diáksport 
publicitása, 
kommunikációja 
gyenge. 

A Város honlapján 
minden sportszervezet 
megjelentetheti az 
általa fontosnak tartott 
hírt, eredményt, vagy 
eseményeket. 

 

 Nincs kellő 
információja az 
iskolákban szervezett 
sporteseményekről, 
programokról, sem a 
képviselő-testületnek, 
sem a MOISB-nak. 

A MOISB minden 
évben hasonlóan mint a 
sportegyesületektől 
kérje meg az iskoláktól 
az éves diáksport 
esemény 
versenynaptárát, 
amelyet a város éves 
versenynaptárába 
beillesztve 
felhasználhat. 

 



 
1. számú melléklet 

 
 
Hajdúnánás Város Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények:  
 

• Hajdúnánási Óvoda – 2 tornaszoba (csoportszobákból kerültek kialakításra) 
• Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - 4 tornaterem 
• Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium – 3 

tornaterem 
• Somorjai László Városi Sportcsarnok  
• Városi Sporttelep 
• Lőtér 
• Vízi kikötő 
• Liget -sportépület 

 
 
 
 

 



2. számú melléklet 
 

 
Hajdúnánáson működő regisztrált sportszervezetek, egyesületek: 
 

1. Hajdúnánás Termál Sport Club (női kézilabda) 
            Hajdúnánás Dorogi u. 38. 
 

2. Hajdúnánás ROBZOL 2000 
            Kézilabda Sport Egyesület (férfi kézilabda) 
            Hajdúnánás Bocskai u 25. 
 

3. Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub 
            Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.. 
 

4. Spartacus SE 
      Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 9. sz. 

 
5. Hermann Ottó Horgász Egyesület 

Hajdúnánás, Kiss Ernő u. 6/b 
 

6. Bocskai Horgász Egyesület  
Hajdúnánás Rákóczi u. 5. 
 

7. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 
Hajdúnánás, Honfoglalás u. 32. 
 

8. Hajdúnánási Tenisz Club 
Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 43. 
 

9. Hajdúnánási Lovas Klub 
Hajdúnánás, Szabó Dezső u. 1-3.. 
 

10. Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Egyesület 
Hajdúnánás, Tedej, Fő u. 9. sz. 
 

11. Városi Diáksport Bizottság 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
   

12. Nánási Focisuli Egyesület 
      Hajdúnánás, Mártírok u. 5. sz. 
 
13. Hódos Imre Sportegyesület 

Hajdúnánás, Magyar u. 104. 
 

14. Hajdúnánási Úszó Sportegyesület, NUSI 
Hajdúnánás, Dorogi u. 45. I/5. 
 

15. Hajdúnánási Búvár Club 
Hajdúnánás, Dorogi u. 45. I/5. 

 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
510/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 185/2007. (V. 30.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát és az azzal elfogadott Hajdúnánás 
Város Középtávú Sportkoncepcióját hatályon kívül helyezi. 

  
 Felelős:  - 
 Határidő: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
511/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve a 
426/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozatát úgy határoz, hogy a 
Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Tekézők Szövetségével (4031 Debrecen, 
Derék u. 16. fszt. 6.) a melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt. 

 
 Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, 

valamint felkéri arra, hogy a testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei és 
Debreceni Tekézők Szövetség (4031 Debrecen, Derék u. 16. fszt. 6.) elnökét 
értesítse. 

 
 Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő: 2011. december 22. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
512/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Gyermek-és Közétkeztetési Nonprofit Kft. intézményi térítési díjak alapjául 
szolgáló élelmezési nyersanyagnormák módosítására vonatkozó javaslatát 
megismerte, és azzal egyetértve úgy határoz, hogy az intézményi térítési 
díjak alapjául szolgáló élelmezési nyersanyagnormákat nem kívánja 
módosítani, a 385/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi Határozattal 
módosított 436/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozatot 
hatályában fenntartja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Hajdúnánási Gyermek-és 
Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa. 

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

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
513/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala köztisztviselői munkateljesítményének alapját képező 2012. évi 
kiemelt célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
• a képviselő-testület és bizottságai törvényes működési keretének biztosítása; 
• a járások kialakításához kapcsolódó, államigazgatási és önkormányzati feladatkörök 

elkülönüléséből adódó tevékenységek összehangolása, magas szakmai színvonalon 
történő végrehajtása;  

• a szociális ellátórendszerben várható jogszabályváltozások nyomon követése, 
önkormányzati ellátórendszer felülvizsgálata, javaslat a szükséges módosításokra; 

• a város közbiztonságának javítása érdekében a társszervezetekkel való együttműködés 
erősítése, javaslat az önkormányzati lehetőségek körének bővítésére; 

• az önkormányzati vagyon hatékony működtetése, helyi adó és egyéb bevételek 
beszedésére való törekvés; 

• az ügyintézés szolgáltatási jellegének erősítése; 
• aktív részvétel a Nemzeti Közfoglalkoztatási Programban, értékteremtő 

közfoglalkoztatás megvalósítása; 
• a pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok figyelemmel kísérése, azok megfelelő 

szintű előkészítése, menedzselése, előző években elnyert támogatások felhasználása, 
végrehajtás megszervezése.  

 
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 2012. évre az egyéni 
teljesítménykövetelményeket határozza meg, valamint a határozatban foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon.  

 
Felelősök: Szólláth Tibor polgármester 

 Dr. Kiss Imre jegyző 
 Határidő:   2012. január 31. - az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározására; 
 2012. március 1. - a teljesítményértékeléstől függő illetmények 

megállapítására 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
   



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
514/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.  
(IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 3. §-ában foglaltak szerint a 2012. évi 
munkatervét – a határozat melléklete szerint – elfogadja. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott munkatervről a napirendek 

előadóit, a napirenddel érintett szervek vezetőit értesítse, továbbá 
gondoskodjon az előterjesztések időbeni elkészítéséről. 

 
 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2011. december 31. (értesítések megküldése) 
  és folyamatos  
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI  
ÖNKORMÁNYZAT 

 
 
 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 
 
 
 
 

2012. ÉVI 
 
 
 
 
 
 

MUNKATERVE 
 
 
 
 
 
 

 



 
2012. január 26. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó:  Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet-

tervezet megtárgyalására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Tájékoztató a Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) 

2011. évi munkájáról 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
4.) Különfélék 
 
2012. február 9. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Elıterjesztés a 2011. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 1/2011.    (II. 
11.) Önkormányzati Rendelet módosítására 

 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
4.) Javaslat a versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplı tanulók jutalmazására vonatkozóan 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
  Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
5.) Különfélék 
 
2012. március 22. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 
2.)  Elıterjesztés az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására  
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám)        

2012. évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
4.) Elıterjesztés Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához kapcsolódó Intézkedési 

Terv felülvizsgálatára 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 



    
5.) Különfélék 
 
2012. április 26. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Elıterjesztés a költségvetési intézmények 2011. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének 

tapasztalatairól 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
  Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
4.) Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
  Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
5.) Tájékoztató Hajdúnánás város közrend-, közbiztonsági helyzetérıl 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (a Városi Rendırkapitányság  

                        vezetıjének tájékoztatója alapján) 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
6.) Tájékoztató hajdúnánási közétkeztetés táplálkozás-egészségügyi helyzete 2011. évben  
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság 
  Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
7.) Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési 

tevékenységével és a hozzá kapcsolódó kommunális adózással kapcsolatban 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
  Városfejlesztési Bizottság  
 

8.) Különfélék 
 
2012. május 31. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadására, a Kft. 2011. évi mérlegének jóváhagyására és az eredmény 
felosztására 

 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. 
 ügyvezetı igazgatójának elıterjesztése alapján) 

 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Elıterjesztés a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására 



 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester (a Hajdúnánási Gyermek- és  
                        Közétkezetési Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának beszámolója  
                        alapján) 

 Véleményezi: minden bizottság 
 
4.) Különfélék 
 
2012. június 28. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Elıterjesztés a 2012. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra, és ezek alapján az 

önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló …/2012. (…) Önkormányzati Rendelet 
módosítására 

 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Különfélék 
 
2012. szeptember 13. (csütörtök) de. 8,00 óra  
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Beszámoló az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
3.) Beszámoló a Városi Bölcsıde 2011. évben végzett munkájáról 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
4.) Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Iroda és 

Városi Gyámhivatalának 2011-2012. évi munkájáról 
 Elıadó:  Dr. Kiss Imre jegyzı 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
5.) Beszámoló a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Egészségügyi és 

Szociális, Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, Pénzügyi és Ügyrendi, valamint 
Városfejlesztési Bizottságainak 2011. évben végzett munkáiról  
Elıadó: Szólláth Tibor  polgármester 
Véleményezi:  érintett bizottságok 
 

6.) Különfélék 
 
2012. október 25. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Tájékoztató a városban mőködı házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók munkájáról 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
 



3.) Beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálat 2010/2011. évi munkájáról, figyelemmel a sajátos 
nevelési igényő gyerekek problémakezelésének megoldására, a folyamatos igény növekedés 
koordinálásának elısegítésére 

 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
4.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájának  

2010-2011. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 
 Elıadó: Dr. Kiss Imre jegyzı 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
5.) Különfélék 
 

2012. november 29. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 

2.) Elıterjesztés a 2012. évi pénzügyi elıirányzat módosításokra és ezek alapján az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló …/2012. (…) Önkormányzati Rendelet 
módosítására 

 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
4.) Elıterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
5.) Elıterjesztés a költségvetési intézményekben végrehajtandó pénzügyi-gazdasági     

ellenırzések 2013. évre vonatkozó ütemtervének meghatározására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
6.) Javaslat a városi kitüntetı díjak és díszpolgári cím adományozására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 
7.) Beszámoló a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi mőködésérıl  
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság 
 

8.) Beszámoló a Mezei İrszolgálat 2012. évben végzett munkájáról  
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi:  minden bizottság  
 
9.) Beszámoló a  Bőnmegelızési Tanács 2012. évi munkájáról 
 Elıadó:  Dombi György a Bőnmegelızési Tanács elnöke 
 Véleményezi:  minden bizottság  
 
10.) Beszámoló a Városrendészeti Tanácsnok 2012. évi munkájáról  

Elıadó: Dombi György tanácsnok 
 Véleményezi:  minden bizottság  
 
 
 



11.) Beszámoló az Észak-Hajdúsági Szakképzés-Szervezési Társulás munkájáról 

 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 

 Véleményezi:  minden bizottság 

12.) Különfélék 
 
2012. december 20. (csütörtök) de. 8,00 óra 
 
1.) Polgármesteri jelentés 
 Elıadó:  Szólláth Tibor polgármester 
 
2.) Elıterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek módosítására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
3.) Elıterjesztés a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 
4.) Elıterjesztés az élelmezést nyújtó önkormányzati intézményeknél az intézményi térítési díj 

alapját képezı élelmezési nyersanyag költségek felülvizsgálatára és módosítására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
  Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 
 
5.) Elıterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi 

munkateljesítményének alapját képezı 2013. évi kiemelt célok meghatározására 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 

6.) Javaslat a képviselı-testület 2013. évi munkatervének összeállításához 
 Elıadó: Szólláth Tibor polgármester 
 Véleményezi: minden bizottság 
 

7.)  Különfélék 
 
 

Hajdúnánás, 2011. december 16. 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
515/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
 A képviselő-testület felhívja a bizottságok elnökeit, hogy - figyelemmel a 

képviselő-testület 2012. évi munkatervében foglaltakra, - készítsék el saját 
munkatervüket, melynek összeállításánál vegyék figyelembe a  
képviselő-testület munkatervébe fel nem vett, de bizottsági tárgyalást igénylő 
javaslatokat is. 

 
 Felelősök: bizottsági elnökök 
 Határidő: 2012. január 31. 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
516/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi  
Dr. Béres Attilának, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., 
cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) igazgatósági tagjának az ezen 
tisztségről való lemondását 2011. december 16. napi hatállyal. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Béres Attila (2162 Őrbottyán, Kossuth 
Lajos u. 46. szám) és a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 16. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
517/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási 
Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) feletti alapítói jogokat 
gyakorló szervezet úgy határoz, hogy a Zrt. Igazgatóságának új tagjául 

 
Herter Gyula 

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. szám 

 
alatti lakost választja  meg 2011. december 16. napjától kezdődően határozatlan 
időtartamra. 
Az igazgatósági tag feladatait a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján, megbízási jogviszony keretében látja 
el, javadalmazását figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
foglaltakra, bruttó 250.000,- Ft/hó mértékben állapítja meg a képviselő-testület. 
 
Az igazgatóság most megválasztott új tagja a Zrt. cégjegyzésére Dr. Horváth Tibor 
Gergely igazgatósági taggal együttesen jogosult. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítéséről 
gondoskodjon. 
 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 20. 
 

 
 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
518/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Holding Zrt. (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám, cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) alapító okiratát 
az igazgatósági tagok személyében és a cégjegyzésre jogosultak körében bekövetkezett 
változásra figyelemmel a melléklet szerint módosítja. 
 
Ennek megfelelően az alapító okirat 8. fejezetének 8.3. pontja az alábbiak szerint változik 
meg: 
 

"8. Az igazgatóság, a vezérigazgató 
 

8.3. Az igazgatóság tagjai: 
 

Név:      Herter Gyula 
Anyja neve:     Izsó Piroska 
Lakcím:    4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 39. sz. 
 
A megbízatás 
 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
 
szól. 
 
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. december 15. 
 
A megbízatás lejárta:   …..................................................................... 
 
 
Név:      Dr. Horváth Tibor Gergely  
Anyja neve:     Médi Irén Sára 
Lakcím:    2461 Tárnok, Tél u. 34/A. sz. 
 
A megbízatás 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
 
szól. 
 
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24. 
 
A megbízatás lejárta:   ............................................................................" 

Az alapító okirat 10. fejezetének 10.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 

"10. Cégjegyzés 
 

10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők: 



 
a) Név:   Dr. Horváth Tibor Gergely igazgatósági tag 
 
és 
 
Név:   Herter Gyula igazgatósági tag 
 
együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

 
b) Név:   ............................................................ 
 
és 
 
Név:   ............................................................ 
 
együttesen jogosultak cégjegyzésre." 

 
A megváltozott tartalomnak megfelelően kitöltött, továbbra is a Cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról  szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: 
Ctv.) 9. sz. melléklete szerinti szerződésminta alapján készült új létesítő okirat egyben az 
egységes szerkezetű alapító okiratnak is minősül. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Szólláth Tibor polgármestert arra, hogy a Zrt.                       
- megváltozott tartalomnak megfelelően kitöltött, a Ctv. 9. sz. mellékletét képező 
szerződésminta alkalmazásával készült - új létesítő okiratát írja alá Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat alapító és kizárólagos részvényes képviseletében, valamint felkéri Sebő 
Lászlót, a Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy a változások cégnyilvántartási 
átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 20. 

 
 
 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
519/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testület a TÁMOP 1.1.2. 
„Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” 
elnevezésű pályázat keretében, adminisztratív és zártkerti őr feladatok 
ellátására benyújtott pályázatát megismerte és jóváhagyta. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az alkalmazással kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő:  azonnal 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
520/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. 
pont szerinti szakfeladat és létszám tagozódását, tekintettel a 456/2011. (XI. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozatára 2011. december 5-től 2011. december 12-ig 
az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 „Szakfeladat megnevezése Létszám 

Önkormányzati jogalkotás 7 
 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége  31 
 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 6 
 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése  10 

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés            4  
 Város és községgazdálkodási szolgáltatások                  7 
 Közterület rendjének fenntartása 2 
 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 7 
 Polgári védelem ágazati feladatai 1 
 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 
 Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) 1 
   Összesen:                        77 fő, ebből:   

    1  fő főfoglalkozású polgármester, 
     2 fő társadalmi megbízatású           

                                                                              alpolgármester (a létszámkeret nem  
tartalmazza), 

                                                                        51  fő köztisztviselő (jegyző, aljegyző,                                                                      
irodavezetők, ügyintézők), 

                  9  fő közalkalmazott, 
                  4   fő ügykezelő, 
                                                                 12  fő Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó.” 
 

b) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. 
pont szerinti szakfeladat és létszám tagozódását 2011. december 12-től 2011. 
december 31-ig az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 „Szakfeladat megnevezése Létszám 

 Önkormányzati jogalkotás 7 
 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége  31 
 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés  6 
 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése  10 

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés          11  

 Város és községgazdálkodási szolgáltatások                  7 
 Közterület rendjének fenntartása 2 
 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 7 
 Polgári védelem ágazati feladatai 1 
 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 
 Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) 1 



  Összesen:                        84 fő, ebből:   
    1  fő főfoglalkozású polgármester, 
     2 fő társadalmi megbízatású           

                                                                              alpolgármester (a létszámkeret nem 
tartalmazza),, 

                                                                        51  fő köztisztviselő (jegyző, aljegyző,                                                                        
irodavezetők, ügyintézők), 

                  9   fő közalkalmazott, 
                  4   fő ügykezelő, 
                                                                            19  fő Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó.” 
 

c) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának II/A. 
pont szerinti szakfeladat és létszám tagozódását, tekintettel a 457/2011. (XI. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozatára 2012. január 1-jétől az alábbiak szerint 
elfogadja: 

 

 „Szakfeladat megnevezése Létszám 
 Önkormányzati jogalkotás 7 

 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége   30  
 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 7   

 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése  10 
 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés          11 

 Város és községgazdálkodási szolgáltatások                  7 
 Közterület rendjének fenntartása 2 
 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 7 
 Polgári védelem ágazati feladatai 1 
 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 
  Összesen:                        83 fő, ebből:   
    1  fő főfoglalkozású polgármester, 
     2 fő társadalmi megbízatású           

                                                                              alpolgármester (a létszámkeret nem 
tartalmazza),, 

                                                                         51  fő köztisztviselő (jegyző, aljegyző,                                                                        
irodavezetők, ügyintézők), 

                   8  fő közalkalmazott, 
                   4   fő ügykezelő, 
                                                                             19  fő 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:  Dr. Kiss Imre jegyző 
 Határidő:  folyamatos 
 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
521/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 215/2007. (VI. 21.), a 232/2008.  
(VI. 30.) és a 381/2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozatokat 2011. december 
31-ével hatályon kívül helyezi és 2012. január 1-jétől a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó 
intézmény, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő: 
• Hajdúnánási Óvoda; 
• Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; 
• Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, 

Kollégium; 
• Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; 
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; 
• Városi Bölcsőde 

közötti – gazdálkodással kapcsolatos – munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. § (4)-(5) 
bekezdése alapján, az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Az önállóan működő költségvetési szervek a közüzemi díjak és a karbantartás dologi kiadásai 
kivételével elkülönítetten, önállóan látják el a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a 
kötelezettségvállalással és utalványozással kapcsolatos feladatokat azzal, hogy 
kötelezettségvállalást és utalványozást csak az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv ellenjegyzésével tehetnek a hatályos szabályzatoknak megfelelően. 

 
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az önállóan működő költségvetési 
szervek dologi kiadásain belül a közüzemi díjak és a karbantartási kiadások vonatkozásában 
elkülönítetten, önállóan látja el a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a 
kötelezettségvállalással és utalványozással kapcsolatos feladatokat. 

 
Az önállóan működő költségvetési szervek elkülönítetten, önállóan látják el a működtetés, a 
tárgyi eszköz felújítás, a beruházás és a vagyonkezelés feladatait. A karbantartási feladatokat 
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elkülönítetten, önállóan látja el.  

 
A pénzkezelés, a pénzellátás, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, - szolgáltatás 
és a FEUVE feladatait az önállóan működő költségvetési szervek összevontan látják el az 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvel. 

 
Az önállóan működő költségvetési szervek kötelesek feladataik ellátásáról, munkafolyamataik 
megszervezéséről oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részükre megállapított előirányzatok 
gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményvezetők értesítéséről 
gondoskodjon, valamint hívja fel az intézményvezetőket a belső szabályzatoknak a fentiekben 
jóváhagyottaknak megfelelő elkészítésére. 

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

kmft. 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
522/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézmények: 
• Hajdúnánási Óvoda; 
• Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; 
• Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző és Általános Iskola, 

Kollégium; 
• Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény; 
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat; 
• Városi Bölcsőde; 
• Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 

módosított alapító okiratát a melléklet szerint elfogadja. 
  
 Az önállóan működő költségvetési szervek alapító okiratainak változásai:  
 

Az alapító okiratokban a gazdálkodás jogköre a következők szerint módosul: „önállóan 
működő költségvetési szerv, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából a 
közüzemi díjak és a karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv”. 

  
 A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratában az 5. pontból 

törölni szükséges az alábbi szövegrészt, az 5. pont új címe „Gazdálkodás jogköre” a 
szövegben a fenti bekezdés szerinti módosulással: 
„Típus szerinti besorolása: 
 - a tevékenység jellege alapján:  közszolgáltató   
 - közszolgáltató szerv fajtája:  közintézmény 
 - feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:”. 

 
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratában a 7. pontból 
törölni szükséges az alábbi szövegrészeket: 
„2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatok:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése: 

923127 Közművelődési könyvtári 
tevékenység  

923215 Múzeumi tevékenység  
 751922  Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai  
 
2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:„. 

 
„Kisegítő tevékenység:  
A kisegítő tevékenységek arányának felső határa a költségvetési főösszeg 10 %-a.  

 
2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:  
Szakfeladat száma, megnevezése:  701015 Saját és bérelt ingatlan hasznosítás  

 



2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatrend:  
Szakfeladat száma, megnevezése:  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása”    

 
A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratában a 7. pont 
kiegészül a következő szövegrésszel: 
„Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

Vállalkozási tevékenység:  nincs” 
 

A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratában a 9. pont 
törlésre kerül a következő pontok számozása egyel csökken:   
„9. Vállalkozási tevékenység :  nincs”  

 
 A Hajdúnánási Óvoda alapító okiratában a 4. pont telephelyek és a 20. pont ingatlanok címe 

felsorolásnál utcanévváltozás, irányítószám helyesbítés miatt a 4080 Hajdúnánás, Marx 
Károly u. 17-21. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 17-21. számra, a 4080 
Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 1. szám 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. számra 
változik. 
 
A Városi Bölcsőde alapító okiratában a 2. pontban megnevezett székhelye, illetve a 17. 
pontban az ingatlanok megnevezése utcanévváltozás miatt 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 
10-12. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 10-12. számra, a 4080 Hajdúnánás, 
Marx Károly u. 10. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 10. számra változik, 
valamint 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 12. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 
12. számra. 
 
Valamennyi alapító okiratban változik a feladatellátást szolgáló vagyon pontban az 
önkormányzati rendeleti hivatkozás. A rendelet száma az alábbiak szerint változik: 
„21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.” 
 
Valamennyi alapító okiratban változik a vagyon feletti rendelkezés, a régi szöveg törlésre 
kerül és helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § (3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés pedig a 
15. § (3) bekezdése szerint.” 
 

 Az önállóan működő és gazdálkodó Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító 
okiratának változásai: 
 
A 4. pontban törölni szükséges az alábbi szövegrészt: 
„a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, a Szociális Gondozási Központ,” 
 
Az 5. pont kiegészül az alábbi alkalmazandó szakfeladattal: 
„811000 Építményüzemeltetés”  
 
Az 5. pontban törlésre kerülnek az alábbi alkalmazandó szakfeladatok: 
 „900114 M.n.s. színházak tevékenysége  
900124 Egyéb előadó-művészeti tevékenység  
900200 Előadó-művészeti tevékenységet kiegészítő tevékenység”  
 
A 14. pontban változik az önkormányzati rendeleti hivatkozás. A rendelet száma az alábbiak 
szerint változik: 
„21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.” 
 
A 15. pontban változik a vagyon feletti rendelkezés, a régi szöveg törlésre kerül és helyébe az 
alábbi szöveg lép: 



„Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § (3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés pedig a 
15. § (3) bekezdése szerint.” 
 
A 16. pontban az ingatlanok címe utcanévváltozás miatt az alábbiak szerint módosul: a 4080 
Hajdúnánás, Marx K. u. 17-21. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 17-21. számra, a 
4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa Ferenc u. 19. szám 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. 
számra, a 4080 Hajdúnánás, Marx Károly u. 10. szám 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 10-
12. számra. 
 
A 16. pontban törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
„Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  
4946. hrsz. (alapterülete: 7047m2)”  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat a Magyar Államkincstár Észak-
alföldi Regionális Igazgatóságához (4026 Debrecen, Hatvan u. 15. szám) nyújtsa be. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 20.  
 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1.  Az intézmény neve:  Hajdúnánási Óvoda 
 
2.  OM azonosító: 030805 
 
3.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz. 
 
4. Telephelyei: 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 17-21. sz. 

4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz. 
                                                                           4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz. 
                                                                           4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz. 

4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 
 
5.  Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából a közüzemi díjak és a 
karbantartás dologi kiadásai kivételével 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:   óvoda  
 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  gyermekek óvodai nevelésének ellátása  
 
Alapvető szakágazat száma, megnevezése:  851020 Óvodai nevelés  
 
Alaptevékenység: Törvényben és a nevelési programjában 

meghatározott keretek között: 
- óvodáskorú gyermekek nevelése a gyermek 

3. életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb 
8 éves korig 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
iskolai nevelése-oktatása a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 
véleménye alapján.  
A fogyatékosság típusa szerint:  

- enyhe testi fogyatékos,                           
- érzékszervi fogyatékos - hallássérült,        
- beszédfogyatékos, 
- enyhe értelmi fogyatékos,   

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 121. § (1) bekezdés 29. pontja alapján: 
 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a 
gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 



fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, 
magatartási rendellenességgel küzdő 
gyermekek integrált nevelése-oktatása a 
tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság véleménye vagy a 
nevelési tanácsadó véleménye alapján.  
- intézményi étkeztetés 

  -     környezeti nevelés 
  -     környezetvédelemre nevelés 

- korai idegen nyelv oktatása 
- játékos informatika oktatása 
- testnevelés differenciált fejlesztési programmal 
- alkotóképesség fejlesztése, 

tehetséggondozás, gyermektorna, 
gyermektánc 

- intézményi vagyon működtetése 
- gyermek felügyelet 

 

Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

851011  óvodai nevelés ellátás  
851012 sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása  
841901 önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    

 
Vállalkozási tevékenység:  nincs 

 

7.  Az intézménybe felvehető maximális  
   gyermeklétszám:  500 fő  
 Indítható óvodai csoportok száma: 20 csoport 

 

8.  Intézményegységek megnevezése:  
  Eszterlánc Óvoda 
  4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz. 
 
 

  1. sz. Óvoda 
  4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 17-21. sz. 

 

  Hétszínvirág Óvoda 
4080 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz. 

                                                                           7. sz. Óvoda  
4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24 sz. 

                                                                            
  2. sz. Óvoda  
  4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz. 

 

Napsugár Óvoda  
4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 

 



9.  Működési köre: Hajdúnánás Város közigazgatási területe 
 

10.  Alapítás éve: 1998. 
 

11.  Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 

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

                                                       4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 

13.  Irányító szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 
 

14.  Felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 

15.  Költségvetési szerv  
      vezetőjének kinevezési rendje: önálló jogi személyként működő költségvetési 

szerv vezetője az óvodavezető, akit 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete határozott időre - 5 vagy 10 évre - 
nevez ki nyilvános pályázat útján 

 

16. Az intézmény képviseletére jogosult: az óvodavezető 
 

17. Foglalkoztatottakra vonatkozó    - a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
      foglalkoztatási jogviszony:       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 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 
szerint. 

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § 
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak 
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés 
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint. 

 
 

20.  Az ingatlanok címe, helyrajzi száma: 1. sz. Óvoda:  
 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 17-21. sz.,  
 3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2) 
   
  Eszterlánc Óvoda  

4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,   
 1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2) 
 
  

 Hétszínvirág Óvoda:  
 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz.  

6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az iskolával 
együtt, az óvoda épület: 226 m2) 



                                                                         
 7. sz. Óvoda  

 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.  
                                                      2906. hrsz. (alapterülete: 4771 m2) 
  

2. sz. Óvoda   
 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.  
 3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2) 
  

Napsugár Óvoda  
 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 

                                                               3841. hrsz.  (alapterülete: 1940 m2 ) 
 
   

Záradék:  A Hajdúnánási Óvoda alapító okirata a 522/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-
testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2011. december 16.            
             
 
                                 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

1.  Az intézmény neve:  Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

 

1.1 Az intézmény rövidített neve:                   BOCSKAI  ÁLT. I. GIMN. AMI. EPSZ. 
 
2.  OM azonosító: 031026 
 
3.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám 
 
3.1. Tagintézményei:                                       Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
  Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
                                                                             
3.2 Telephelyei: 4080 Hajdúnánás Iskola u. 3. sz. 
                                                                           4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.    
  4080 Hajdúnánás Polgári u. 71. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 
  4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. 
   
4.  Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából a közüzemi díjak és a 
karbantartás dologi kiadásai kivételével teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 
 

Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A 
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
a képviselő-testület által jóváhagyott 
szabályozás tartalmazza. 

Az intézmény típusa:  közös igazgatású közoktatási intézmény 
(általános iskola, középiskola, alapfokú 
művészetoktatási intézmény, egységes 
pedagógiai szakszolgálat) 

Tagozat megnevezése: - 
 
Intézmény egységei:  
I. Összetett iskola 
                                                                           Általános Iskola 
                                                                           Sajátos nevelési igényű tanulók általános 
                                                                           iskolai nevelése-oktatása 1-8. évfolyam 
                                                                            
  Iskoláskorú gyermekek általános iskolai 
                                                                           nevelése-oktatása 1-8. évfolyamon 
 
 
 
                                                                        Gimnázium 
                                                                          Iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása  
                                                                          9-12. évfolyamig az értékközvetítő és 
                                                                          képességfejlesztő program alapján 
 

 

                                                                          Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 



- alapfokú művészeti iskolai képzés dráma 
tagozat: bábművészet, színjátszás, tánc-
művészeti tagozat: néptánc, musical, 
színpadi tánc 

- zeneművészet: zongora, fuvola, hegedű       
trombita, gitár, ütő, citera tanszakok 

- alapfokú művészetoktatás, képző- és  
iparművészet, média művészeti ágakon,                                  
grafika, festészet, fotó, videó                                 
tanszakokon 

- alapfokú művészetoktatás, képző-és 
iparművészeti ágon, grafika és festészet, 
fém és zománcműves, foto és film 
tanszakokon, 

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti 
ágon, néptánc tanszakon, 

- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 
ágon,  

 Klasszikus zene:      
 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,  
 Klarinét 
 Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, 
 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 
 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
 Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs 
 kötelező, zeneismeret, 
 zenetörténet – zeneirodalom 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 kamarazene, kórus 

     Népzene: 
 Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi 
 hegedű 
 Pengetős tanszak tantárgyai: citera 
 Vokális tanszak tantárgyai: népi ének 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei  
 ismeretek, szolfézs kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: népi 
 kamarazene (a tantárgy magába 
 foglalja a hangszeres és vokális társas  
 zenét) 
   Elektronikus zene: 
   Billentyűs tanszak tantárgyai:  
 szintetizátor-keyboard 
 Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs  
 kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 Kamarazene 
 

 

                       Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
- nevelési tanácsadás 
- logopédiai ellátás 
- gyógytestnevelés 
- továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás 
 



5. Jogszabályban meghatározott közfeladatai:  általános iskolai, középiskolai nevelés-
oktatás, alapfokú művészetoktatás, 
nevelési tanácsadás, logopédiai 
szolgáltatás, gyógytestnevelés, 
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
  

6. Alapvető szakágazat száma, megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás 
 

Alaptevékenység: Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között: 
                                                     

- Iskoláskorú gyermekek általános iskolai nevelése-oktatása 
1-8. évfolyamon 

- Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése-
oktatása 1-8. évfolyam 

- általános iskoláskorú gyerekek általános műveltségét 
megalapozó alapfokú nevelése – oktatása, differenciált 
képességfejlesztő és személyiségformáló programmal 
(Rugalmas Képességfejlesztő Program) 

- iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 1-8. 
évfolyamig az értékközvetítő és képességfejlesztő 
program alapján 

- 1. évfolyamtól idegen nyelv oktatása 
- emeltszintű angol és német nyelvoktatás 3-8. évfolyamon 
- emelt szintű informatika oktatás 7-8. évfolyamon  
- emelt szintű matematika oktatás  
- számítástechnika-informatika oktatása a 3. évfolyamtól 
- háztartás technika oktatása az ötödik évfolyamtól 
- emelt szintű ének-zene oktatás 8. évfolyamig 

  - Sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-
oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 
rehabilitációs bizottság véleménye alapján. A 
fogyatékosság típusa szerint: -enyhe testi fogyatékos, -  
érzékszervi fogyatékos - hallássérült, -beszédfogyatékos, - 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) 
bekezdés 29. pontja alapján:  
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, 
tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzd. 

- A beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, 
magatartási rendellenességgel küzdő tanulók integrált 
nevelése-oktatása a tanulási képességet vizsgáló szakértői 
és rehabilitációs bizottság véleménye vagy a nevelési 
tanácsadó véleménye alapján.  

- alapfokú művészetoktatás, képző- és iparművészet, média 
művészeti ágakon, grafika, festészet, fotó, videó 
tanszakokon 

-  iskoláskorú gyermekek alapfokú zenei, báb- és 
táncművészeti oktatása,  



- alapfokú művészetoktatás: dráma tagozat: bábművészet, 
színjátszás, táncművészeti tagozat: néptánc, musical, 
színpadi tánc, zeneművészet: zongora, fuvola, hegedű, 
trombita, gitár, ütő, citera tanszakok  

- alapfokú művészetoktatás, képző-és iparművészeti ágon, 
grafika és festészet, fém és zománcműves, foto és film 
tanszakokon, 

- alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon, néptánc
 tanszakon, 
- alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon,  

       Klasszikus zene:      
 Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola,  
 Klarinét 
 Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, 
 Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő 
 Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora 
 Vonós tanszak tantárgyai: hegedű 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs 
 kötelező, zeneismeret, 
 zenetörténet – zeneirodalom 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 kamarazene, kórus 

    Népzene: 
 Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi 
 hegedű 
 Pengetős tanszak tantárgyai: citera 
 Vokális tanszak tantárgyai: népi ének 
 Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei  
 ismeretek, szolfézs kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: népi 
 kamarazene (a tantárgy magába 
 foglalja a hangszeres és vokális társas  
 zenét) 
  Elektronikus zene: 
   Billentyűs tanszak tantárgyai:  
 szintetizátor-keyboard 
 Zeneismereti tanszak tantárgyai: szolfézs  
 kötelező 
 Kamarazene tanszak tantárgyai: 
 kamarazene 

- kiemelt egészségnevelési és gyermeksport nevelési 
program 

- alkotóképességet fejlesztő és hagyomány-őrző nevelési 
program 

-  iskoláskorú gyermekek nevelése és oktatása 9-12. 
évfolyamig az értékközvetítő és képességfejlesztő 
program alapján 

- pedagógiai szakszolgálat 
-  iskolai sportkör működtetése 
-  iskolai tanulók napközi otthoni, tanuló-szobai ellátása 
- gyermek, tanuló felügyelet 
-  iskolai könyvtár működtetése 
- gyakorlókert működtetése   
-  intézményi vagyon működtetése  
 

Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 



Szakfeladat száma, megnevezése: 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  

 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása     
(1-4. évfolyam)  

 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam)  

852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti 
ágban 

852032  Alapfokú művészetoktatás képző- és 
iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágban  

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás           
(9-12/13) 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi 

otthoni nevelése  
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános 

iskolai tanulószobai nevelése  
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 

társulások elszámolásai 
 

 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység   
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

Vállalkozási tevékenység:  nincs 
 

7. Az intézménybe felvehető maximális  
     tanulólétszám: 
     1-12. évfolyam:   1547 fő 
 Indítható iskolai tanulócsoportok 
 száma: 55 csoport 
     Napközi otthoni csoportok száma: 25 csoport 
 Tanulószobai csoportok száma:   9 csoport 

 
 Alapfokú művészetoktatás 
 Felvehető maximális tanulói létszám: 
 Zeneművészet: 189 fő 

Táncművészet:                           
   Néptánc tanszak:                                    260 fő 

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

         Indítható csoportok száma:                    7 csoport   
 

8.  Iskolai évfolyamok száma: 1 – 12. évfolyam 
Alapfokú művészetoktatás:  



- dráma tagozat: bábművészet, színjátszás, 
tánc-művészeti tagozat: néptánc, musical, 
színpadi tánc 

- zeneművészet: zongora, fuvola, hegedű 
trombita, gitár, ütő, citera tanszakok 

- képző- és iparművészet, média művészeti 
ágakon, grafika, festészet, fotó, videó 
tanszakokon 

 

9. Működési  köre: Hajdúnánás város, illetve Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási 
területe  

 

10.  Alapítás éve: 1976.  
 

11.  Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Tanács Végrehajtó 
                                                                              Bizottsága  

 

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

                                                       4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 
 
 
 

13.  Irányító szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 

14.  Felügyeleti szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat              
 Képviselő-testülete 

   4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
15.  Költségvetési szerv vezetőjének   
 kinevezési rendje: önálló jogi személyként működő  

költségvetési szerv, magasabb vezetője az  
igazgató, akit a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozott 
időre - 5 vagy 10 évre - nevez ki nyilvános 
pályázat útján  

  

16.  Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató 
 

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

  -  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény  

 

18.  Feladat ellátást szolgáló vagyon: Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat 
tulajdonát képezik, melynek kezelői jogát az 
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 
szerint. 

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § 
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak 
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés 
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint. 

 



20. Az ingatlanok címe és helyrajzi száma: 
− 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz. 

4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.  

8. hrsz (alapterülete: 5905 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.  
 9. hrsz. (alapterülete: 976 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.  
 10. hrsz. (alapterülete: 873 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.  

1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.  

    4946. hrsz.  (használt alapterület: 515 m2) 
− 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. 

5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2) 
 

Záradék:  A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata a 522/2011. 
(XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. január 1-jén lép 
hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2011. december 16.            
             
 
                                 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 

 
 
 



A L A P Í T Ó   O K I R A T A L A P Í T Ó   O K I R A T A L A P Í T Ó   O K I R A T A L A P Í T Ó   O K I R A T     
     
1.1. Az intézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 

Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 

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

 

2. OM azonosító: 031209  
 

3.1. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. sz. 
 
4. Az intézmény telephelyei: 
4.1. Soós Sára ház 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20. 
4.2. Somorjai László Városi Sportcsarnok 4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. 
4.3. KŐRÖSI GIMN. SZKK. KOLL.  

 Csiha Győző telephelye 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11. 
4.4. Kollégium 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a. 
 

5.  Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, az 
előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából a közüzemi 
díjak és a karbantartás dologi kiadásai 
kivételével teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv.  
 
Gazdálkodási feladatait a Hajdúnánási 
Gazdasági Ellátó Intézmény látja el. A 
munkamegosztás és a felelősségvállalás 
rendjét a képviselő-testület által 
jóváhagyott szabályozás tartalmazza. 

 

 Az intézmény típusa: összetett iskola (általános iskola, 
szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, 
kollégium) 

 Tagozat megnevezése: - 
 

 Intézmény egységei:  
 I. Összetett iskola 

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

 
 
I/2. Csiha Győző Szakképző Intézményegység 

 
Szakközépiskola 

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

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

 



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

 II. Kollégiumi Intézményegység 
6. Jogszabályban meghatározott közfeladatai: általános iskolai, középiskolai, szakiskolai 
nevelés és oktatás, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás  
 
Alapvető szakágazat száma, megnevezése: 853100 Általános középfokú oktatás  
 
Alkalmazandó szakfeladatok:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

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

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

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

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

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

rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési 
évfolyamokon  

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

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali 
rendszerű szakmai gyakorlati oktatása szakképzési 
évfolyamokon  

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

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

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

nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése 

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai  

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

  855932  Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 



856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
Alaptevékenységek: Törvényben és a nevelési programjában meghatározott keretek között:  

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

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

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

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

vendéglátás - idegenforgalom szakmacsoport  
     

    öt évfolyamos szakközépiskolai képzés 
• az általános műveltséget megalapozó oktatás részeként 

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

 

szakiskolai képzés 
• sajátos nevelési igényű tanulók előkészítő szakiskolai 

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

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

szakiskolai és speciális szakiskolai képzése 
• általános műveltséget megalapozó szakiskolai oktatás-  

nevelés a 9-10. évfolyamon 
• felzárkóztató oktatás: 

- műszaki szakterület: gépészet, informatika, építészet, 
könnyűipar, faipar, közlekedés szakmacsoport,  

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

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



• gépészet szakmacsoport 
     gépgyártástechnológiai technikus 54 521 01 00 00 

 
• informatika szakmacsoport 

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

 
• könnyűipari szakmacsoport 

ruhaipari technikus 54 542 01 0010 54 02 
 

• faipari szakmacsoport 
bútoripari technikus 54 543 02 0010 54 01 

 
• közlekedés szakmacsoport 

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

 

• közgazdaság szakmacsoport 
statisztikai szervező – elemző  54 462 01 0000 

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

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

       idegenvezető 54 812 01 1000 00 00 
 

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

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

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

 
• Építőipari szakmacsoport 

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

 
• Informatika szakmacsoport 

számítógép-szerelő – karbantartó  33 523 01 1000 00 00 
 

• Könnyűipari szakmacsoport 
férfiszabó 33 542 05 0010 33 02 



női szabó 33 542 05 0010 33 03 
 
• Faipari szakmacsoport 

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

panziós-falusi vendéglátó  31 812 01 0000 00 00 
 

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

 

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

 
• Kereskedelem – marketing – üzleti adminisztráció 

szakmacsoport 
virágkötő – berendező, virágkereskedő 

 33 215 01 0000 00 00 
• Egyéb szakmacsoport 

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

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

 
 Tanműhelyi oktatás 

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

- bérelt tanműhelyben: karosszérialakatos, autószerelő 
 

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

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

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

szolgáltatás végzése építőipari, faipari, gépészeti, könnyűipari 
területen  

 ECDL vizsgaközpont 
 
Vállalkozási tevékenység: nincs  
 
 



7. Az intézménybe felvehető    
  maximális tanulólétszám: gimnázium és szakközép-, szakképző  
 iskola 1666 fő 
 diákotthon 40 fő 
Indítható iskolai tanulócsoportok száma: 54 csoport, 
- ebből sajátos nevelési igényű tanulók csoportja: 2 csoport 

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

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye közigazgatási területe 
 

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

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

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

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

                                                      4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 
 

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

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

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

 
16. Az intézmény képviseletére 

 jogosult: az igazgató 
 

17. Foglalkoztatottakra vonatkozó - a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló 1992. évi 
 foglalkoztatási jogviszony:  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 
21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint. 

 

19. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § 
(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak 
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés 
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint. 



 

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

 helyrajzi száma: 4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20. 
 3554. hrsz. (alapterület: 2515 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.  
 3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11. 
 5193. hrsz (alapterület: 6281 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a. 
 5192. hrsz. (alapterület: 7122 m2) 
 
Záradék:  A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 

Kollégium Alapító Okirata a 522/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2011. december 16.           
             
 
                                 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 
 



A LA P Í T Ó   O K I R A T A LA P Í T Ó   O K I R A T A LA P Í T Ó   O K I R A T A LA P Í T Ó   O K I R A T     
    

 
1. Az intézmény neve: Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény    
 
2. Jogelőd intézmény :  Móricz Pál Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  
 
3. Székhelye:  4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz. 
 
4. Telephelyei:    - Helytörténeti Gyűjtemény 
        4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz. 
      - Hajdú Ház és Kovácsműhely 
        4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21. sz. 

                                               - Sarokbástya         
                                                 4080 Hajdúnánás, 4953. hrsz.  
                                               - Csőszkunyhók:     
                                                 4080 Hajdúnánás, Csepűskert 10286. hrsz. 
                                                 4080 Hajdúnánás, Csepűskert 10354. hrsz. 
                                                 4080 Hajdúnánás, Újszőlő 11669/2. hrsz. 

 
5.  Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából a közüzemi díjak és a 
karbantartás dologi kiadásai kivételével 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. 

6. Jogszabályban meghatározott közfeladatok :  
    - könyvtári ellátás,  
    - közérdekű muzeális gyűjtemény,  

- történelmi hely, építmény, egyéb 
látványosság  működtetése 

 
7. Alapvető szakágazat száma és megnevezése:  9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  
  
Alaptevékenységek:                               A muzeális intézményekről, a nyilvános  

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 55. és 65. §-aiban 
meghatározottak. 

 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, 
nyilvántartása 

910122 Könyvtári állomány feltárása, 
megőrzése, védelme 

910123  Könyvtári szolgáltatások  
910201  Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és 

publikációs tevékenység  
910203  Múzeumi kiállítási tevékenység  



910204  Múzeumi közművelődési, 
közönségkapcsolati tevékenység  

910301  Történelmi hely, építmény, egyéb 
látványosság működtetése  

910302 Történelmi hely, építmény, egyéb 
látványosság megóvása  

941901 Önkormányzatok és többcélú 
kistérségi tárulások elszámolásai  

 
 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 
Vállalkozási tevékenység:  nincs 

     
8. Felügyeleti szerv által 
    meghatározott kiegészítő  
    tevékenysége:  - lemezek, DVD-lemezek kölcsönzése 
    - reprográfiai szolgáltatás 
    - internet szolgáltatás 
    - kiadványok szerkesztése, kiadása 
 
 

9. Működési köre:  Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 

10. Alapítás éve:  2008. 
 

11. Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő- 
   testülete 

12. Irányító szerv neve, székhelye:  
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő- 

testülete 
    4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  

 
13. Felügyeleti szerv neve, székhelye:  

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő- 
testülete 

    4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 
 
 

14. Költségvetési szerv vezetőjének  
       kinevezési rendje: önálló jogi személyként működő költségvetési  

szerv, vezetője az igazgató, akit Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 év határozott 
időtartamra nevez ki. 

 

15. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató 
 

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

 a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény  

 

17. Feladatellátást szolgáló vagyon: ingatlanok és ingóságok az önkormányzat  
tulajdonai, melynek kezelői jogát az  
intézmény látja el az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 



szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 
szerint. 

18. A vagyon feletti rendelkezés: 
  Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § 

(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak 
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés 
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint. 

 
 

19. Ingatlanok címe és  4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.  
 helyrajzi száma: 3510. hrsz. (alapterülete: 2367 m2, ebből 630 m2 a   

könyvtár) 
 

 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz. 
   4940. hrsz. (alapterülete: 1592 m2) 

 
 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21. sz. 

87. hrsz.  (alapterülete: 601 m2) 
 

                                                               4080 Hajdúnánás, 4953. hrsz.  
   
                                          4080 Hajdúnánás, Csepűskert 10286. hrsz. 
                                          4080 Hajdúnánás, Csepűskert 10354. hrsz. 
                                          4080 Hajdúnánás, Újszőlő 11669/2. hrsz. 
 

 

Záradék: A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okirata a 
522/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. január 1-jén lép 
hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2011. december 16.            
                                 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 



 
A LA P Í T Ó   O K I R A TA LA P Í T Ó   O K I R A TA LA P Í T Ó   O K I R A TA LA P Í T Ó   O K I R A T     

 

1. Az intézmény neve: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.  
 
3. Működési köre: Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 
4. Gazdálkodási jogköre:  Önállóan működő költségvetési szerv, az 

előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából a közüzemi díjak és a 
karbantartás dologi kiadásai kivételével 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. Alapítás éve: 1998. 
 
6. Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete  
 
7. Irányító szerv neve, székhelye:   Hajdúnánás Városi Önkormányzat                              
                            Képviselő-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 
8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete  
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 
9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:  
 gyermekjóléti szolgáltatás, valamint  
 családsegítés a krízishelyzetbe került 

személyek és családok részére 
 
10. Alapvető szakágazata száma, megnevezése:   
 

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás 
bentlakás nélkül 

Alaptevékenységei:  
 
Alkalmazandó szakfeladat:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése :  
 
 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt.-ben meghatározott gyermekjóléti 

szolgáltatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

   
 889924 Családsegítés  a szociális, vagy mentálhigiénés problémák, 

illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek és családok számára az 
ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet 



megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

 

841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai  

 
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

Szabad kapacitás kihasználása 
érdekében végzett tevékenység:  
 

Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

11. Vállalkozási tevékenysége:  nincs  
  

12. Költségvetési szerv vezetőjének  
   kinevezési rendje:  Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat 

útján kell betölteni. A vezetői megbízatást        
5 évre Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete adja.  

 

13. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményvezető  
 

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

  -  a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
XXII. törvény  

 

15. 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 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 
szerint. 

 
16. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § 

(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak 
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés 
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint. 

   
17. Az ingatlan címe és helyrajzi száma:  4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.  

  2892. hrsz.  (554 m2)  
 
Záradék:   A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okirata a 522/2011.  

(XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. január 1-jén lép 
hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2011. december 16.       
      
 Dr. Kiss Imre  

  Jegyző 



 
ALAPÍTÓ OKIRATALAPÍTÓ OKIRATALAPÍTÓ OKIRATALAPÍTÓ OKIRAT    

 

1. Az intézmény neve: Városi Bölcsőde 
 

2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10-12. 
 

3. Működési köre:  Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 

4. Gazdálkodási jogköre:  Önállóan működő költségvetési szerv, az 
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából a közüzemi díjak és a 
karbantartás dologi kiadásai kivételével 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 Az intézményvezetői állást  
   kinevezési rendje: nyilvános pályázat útján kell betölteni.  



 A magasabb vezetői megbízatást 5 évre a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete adja.  

 

13. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézményvezető 
 

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

   a Munka Törvénykönyvéről szóló  
  1992. évi XXII. törvény  

 

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

tulajdonai, melynek kezelői jogát az intézmény 
látja el az önkormányzati vagyonról és az arról 
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 
21/2011. (X. 25.) 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 Az ingatlan-bérbeadás a 
Vagyonrendelet 13. § (3) és (4) bekezdése, a 
rendeltetésszerű használatot meghaladó 
vagyontárgyak hasznosítása a 15. § (1) 
bekezdése, a selejtezés pedig a 15. § (3) 
bekezdése szerint. 

                      

17. Az ingatlanok címe és  4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10.  
 helyrajzi száma:  3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 12. 
 3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2) 
      

Záradék:   A Városi Bölcsőde alapító okirata a 522/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 

Hajdúnánás, 2011. december 16. 
 
 

                                                                                        Dr. Kiss Imre  
                                                                                   jegyző 



ALAPÍTÓ OKIRATALAPÍTÓ OKIRATALAPÍTÓ OKIRATALAPÍTÓ OKIRAT    
 
 
1.  Az intézmény neve: Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 
 
2.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz. 
 
3. Telephelyei: - 
 
4.  Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
   
  A Hajdúnánási Óvoda, a Bocskai István 

Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat, a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző 
Iskola és Kollégium, a Móricz Pál Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
valamint a Városi Bölcsőde, mint önállóan 
működő költségvetési szerv operatív 
gazdálkodását, feladatkörébe utalva végzi. 
 

 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 692000  Számviteli tevékenység  
  
Alaptevékenység :  - gazdasági, számviteli tevékenység 

 
Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése:  

 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, 
adószakértői tevékenység 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók számára  

559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás  
562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 
811000 Építményüzemeltetés  
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató 

szervezése 
841901 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
851011 Óvodai nevelés ellátás  
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, ellátása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása             
(1-4. évfolyam)  

852012 Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)  

852021 Általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam)  



852022 Sajátos nevelési igényű általános 
iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)  

852031 Alapfokú művészetoktatás 
zeneművészeti ágban 

852032  Alapfokú művészetoktatás képző- és 
iparművészeti, táncművészeti, szín- 
és bábművészeti ágban  

853111 Nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatás (9-12/13. 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. évf.)  

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 

855200 Kulturális képzés 
855900 M.n.s.  egyéb oktatás 

 855911 Általános iskolai napközi otthoni 
nevelés 

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók 
napközi otthoni nevelése  

855914 Általános iskolai tanulószobai 
nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók 
általános iskolai tanulószobai 
nevelése 

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 



856011 pedagógiai szakszolgáltató 
tevékenység  

889110 Bölcsődei ellátás 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt.-

ben meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatással kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

889924 Családsegítés a szociális, vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek és családok 
számára az ilyen helyzethez vezető 
okok, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatással kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

900300 Alkotóművészeti tevékenység 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, 

kiállítások szervezése 
 910121  Könyvtári állomány gyarapítása, 

nyilvántartása 
 910122 Könyvtári állomány feltárása, 

megőrzése, védelme 
 910123  Könyvtári szolgáltatások  
 910201  Múzeumi gyűjteményi  tevékenység  
 910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és 

publikációs tevékenység  
 910203  Múzeumi kiállítási tevékenység  
 910204  Múzeumi közművelődési, közönség-

kapcsolati tevékenység  
 910301  Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság működtetése  
 
 910302 Történelmi hely, építmény, egyéb 

látványosság megóvása  
910502 Közművelődési intézmények, 

közösségi színterek működtetése  
931102  Sportlétesítmények működtetése és 

fejlesztése  
932919 M.n.s. egyéb szórakozatási 

tevékenység  
 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 
Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai 

oktatás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő 

tevékenység  
 

Vállalkozási tevékenység :  nincs  
 

6. Működési köre: Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 
7.  Alapítás éve: 2008. 



 
 8.  Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 

 
 9.  Irányító szerv  neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
   Képviselő-testülete  

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. 
 

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

 
11.   Költségvetési szerv vezető- önálló jogi személyként működő  

     jének kinevezési rendje: költségvetési szerv, vezetője az igazgató,  
  akit Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
  Képviselő-testülete határozott időre - 5 vagy  
  10 évre - nevez ki nyilvános pályázat útján 

 

12. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató 

 
13. Foglalkoztatottakra vonatkozó a  közalkalmazottak  jogállásáról szóló  
       foglalkoztatási jogviszony:  1992.évi XXXIII. törvény, 
  a Munka Törvénykönyvéről  szóló 
  1992. évi XXII. törvény  
 

14. 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 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 
szerint. 

 
 15.  A vagyon feletti rendelkezés joga: Az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet 13. § 

(3) és (4) bekezdése, a rendeltetésszerű 
használatot meghaladó vagyontárgyak 
hasznosítása a 15. § (1) bekezdése, a selejtezés 
pedig a 15. § (3) bekezdése szerint. 

 
16.  Az ingatlanok címe, helyrajzi száma: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.  
  4946. hrsz.  (használt alapterület: 66 m2) 

 

  1. sz. Óvoda:  
 4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 17-21. sz.,  
 3847. hrsz. (alapterülete: 2601 m2) 

   

Eszterlánc Óvoda 
 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.,   
 1457. hrsz. (alapterülete: 5032 m2) 
  
 Hétszínvirág Óvoda:  
 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. sz.  

6333. hrsz. (alapterülete: 5768 m2 az iskolával 
együtt, az óvoda épület: 226 m2) 

                                                                             
 7. sz. Óvoda  

 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24. sz.  



                                                      2906. hrsz.  (alapterülete: 4771 m2) 
 
 2. sz. Óvoda   
 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. sz.  
 3056. hrsz. (alapterülete: 1568 m2)  

 
Napsugár Óvoda  

 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26. sz. 
                                                               841. hrsz.  (alapterülete: 1940 m2 ) 
 

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

  - 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz. 
   4946. hrsz (alapterülete: 9447 m2) 
  - 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.  
   8. hrsz (alapterülete: 5905 m2) 
  - 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 5. sz.  
   9. hrsz. (alapterülete: 976 m2) 
 
 
  - 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 7. sz.  
   10. hrsz. (alapterülete: 873 m2) 
 - 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71. sz.  
  1510. hrsz. (alapterülete: 5519 m2) 
  - 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.  
   4946. hrsz.  (használt alapterület: 515 m2) 

 - 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a. sz. 
5192. hrsz. (alapterülete: 1634 m2) 

 

 Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 

 
 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. 
  4913. hrsz. (alapterülete: 5479 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 20. 
 3554. hrsz. (alapterülete: 2515 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.  
 3600. hrsz. (alapterülete: 1774 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11. 
 5193. hrsz (alapterülete: 6281 m2) 
 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/a. 
 5192. hrsz. (alapterülete: 7122 m2)  

 
 Móricz Pál Városi Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 
  4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz.   
  3510. hrsz (alapterülete: 2367m2) 
 
  Helytörténeti Gyűjtemény 
      4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 13. sz. 
     4940. hrsz. (alapterülete: 1592m2) 
 
      Hajdú Ház és Kovácsműhely 
  4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 21. 
  87. hrsz.  (alapterülete: 601m2) 



 
  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
  4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.  

  2892. hrsz.  (alapterülete: 554 m2) 
 

     Városi Bölcsőde 
     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10-12.  

  3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
 

Záradék: A Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény alapító okirata a 522/2011. (XII. 16.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. január 1-jén lép hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2011. december 16.          
                                 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
523/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Város 
Közművelődési Koncepcióját a melléklet szerint elfogadja. 
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Bevezető 
 

A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének 
pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének 
elválaszthatatlan összetevői. Szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e 
fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a 
nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori 
társadalom kötelezettsége. 

A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése és 
méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek 
javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek 
megvalósulására létrejött intézmények és szerveztek működésének elősegítése a társadalom 
közös érdeke. 

Minden polgárnak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és joga, mint bármely 
más, a civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A mai kor embere 
komfortérzetének megteremtése korszerű kultúra és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül 
elképzelhetetlen. 

Európaiságunk értelme és záloga a minőség és a pluralitás. Az intézményfenntartásnak 
és az önkormányzati támogatásnak ezen elvek érvényesítését kell szolgálniuk. A piaci 
viszonyok kialakulásának korában óvni kell azokat a kulturális értékeket, amelyekre a piac 
törvényszerűségei nem érvényesíthetők. A közművelődés terén segíteni kell az egyéni 
kezdeményezéseket, az önszerveződő csoportokat, egyesületeket, alapítványokat, a 
kiemelkedő tehetségeket. 
  A kultúrát az emberi lét megjelenési formájaként is értelmezzük.  Ennek szellemében 
olyan döntési mechanizmusok kialakítása szükséges, amelyek lehetővé teszik a mindennapi 
élet környezetének, a VÁROS nak, a kulturált át- és kialakítását, „művelését”. 
Legyen ennek első lépése a Közművelődési Koncepció! 
 
1.  A koncepció elkészítésének és felülvizsgálatának indokai 
 

A koncepció elkészítését több dolog indokolja:  
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-nak (1) bekezdése a települési önkormányzat kötelező 
feladatává tette a helyi közművelődési tevékenység szervezését, koordinálását, irányítását. A 
törvény tehát a közművelődésre vonatkozóan a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi 
LXV. törvény  8. § (1) bekezdésében felsorolt önként vállalt feladatokat kötelezővé tette.  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2010-ben megalkotta a 26/2010. XII. 15.)  
Önkormányzati Rendeletét, az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatásáról. A rendelet előírásai törvényesek.  
A 2007-ben készült Közművelődési Koncepció kiegészítésére és felülvizsgálatára azért van 
szükség, mert: 
- hatálya 2011-ben lejárt, 
- új közművelődési igények és feladatok jelentek meg a helyi társadalomban, 
- bizonyos működési és döntésmechanizmusok, szervezési metódusok átgondolásra,  
változtatásra szorulnak a gyakorlati tapasztalatok alapján. 
 
- A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM 
rendelet alapján 2010. május 1 - 2010. június 30. között az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Közművelődési Főosztálya Hajdúnánás Városi Önkormányzat közművelődési 
feladatellátásának célvizsgálatát végezte el. A szakértői véleményben leírtakra, valamint a 
koncepció elfogadásától eltelt évek tapasztalataira építünk. A város közművelődési 
intézményrendszere átalakításra került, az intézmények jelenlegi feladataiban változások 
következtek be, amelyek a szakmai munka folyamán is érzékelhető változásokat okoznak.  

A szakértői vélemények néhány olyan dologra világítottak rá, amelyek figyelembe 
vétele elkerülhetetlen a koncepció, illetve az önkormányzati rendelet megalkotásánál. 



A közművelődés helyzetéről és ünnepeinkről fontos vélemények fogalmazódtak meg  
a városi óvodák és iskolák részéről is, illetve néhány civil-szervezet oldaláról. 
 A koncepció elkészítését és felülvizsgálatát indokolja az is, hogy Hajdúnánás városa 
egy reprezentatív Strandfürdővel, egy - felújításra érett - Sportcsarnokkal és kulturális 
események megrendezésére alkalmas felújított belvárosi terekkel is rendelkezik.  A 
létesítmények hatékonyabb kihasználásával, illetve idegenforgalmi célú fejlesztésekkel 
(szállások, új közművelődési helyszínek stb.) nagyobb volumenű kulturális események is 
megrendezhetők. A programok tervezésénél tehát számolni kell ezekkel a létesítményekkel is. 

A közművelődési intézmények és egyéb feladatellátók átszervezése, megszüntetése 
folyamatban van és 2011. december 31-ére lezárul.  Ezekben az esetekben törekedni kell arra, 
hogy a megteremtett értékek ne vesszenek kárba és a megőrzésük, gondozásuk, fejlesztésük 
biztosított legyen. A 2011. októberében megalapított Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
rendelkezik mindazon jogosítványokkal és anyagi háttérrel, mely a megszűnő intézmények 
feladatainak átvételére, illetve ellátására elegendő.  

A kultúrába fektetett anyagi javak megtérülése sajátos, a piacgazdaságtól eltérő 
tulajdonságokat mutat. A társadalom minden szegmensében erjesztő hatással bír, megtérülése 
elsősorban hosszú távú folyamat. 

Éppen ezért az előreláthatólag szűkülő központi támogatási feltételek között fontos 
újra gondolni a közművelődés helyi szerepét a város fejődése érdekében. 
 
2. A koncepció célja: 
 
A közművelődési koncepció elkészítésének célja, az Önkormányzat közművelődés-feladat 
ellátási kereteinek megfogalmazása, a hagyományok és az eddigi tevékenység tapasztalatai 
alapján. 
Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési igényeit, egységes alapelvek szerint 
meghatározni a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és 
feltételeit, kijelölni a prioritásokat, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá a 
jogszabályi kereteket. 
Meg kell határozni a közművelődés szerepét Hajdúnánás fejlődésével kapcsolatos 
önkormányzati elképzelésekben, az önkormányzat és intézményei érdekeltségét, 
szerepvállalását és felelősségét e folyamatban.  
Alapvető fontosságú meghatározni, hogy melyek az Önkormányzat kötelezően és önkéntesen 
vállalt közművelődési feladatai. 
Az önkormányzatnak ugyanakkor támogatnia kell a kultúra finanszírozásának új, a civil 
kezdeményezéseknek teret biztosító és azokat ösztönző formáit. A közművelődési koncepció 
tükrözze a város kulturális hagyományait, a kultúra napjainkban lejátszódó átalakulását, 
polgárosodását, az érték teremtést. A központi irányítás által meghatározott elképzelések 
mellett, célszerű támogatni a civil szférából érkező kulturális igényeket, valamint az európai 
kultúrával összekötő, az integráció szempontjából meghatározó kulturális eseményeket, 
kezdeményezéseket. 
A koncepció elkészítése szükséges ahhoz, hogy a város középtávú közművelődési 
politikájához megfelelő iránymutatást nyújtson, behatárolja az elkövetkező 3-5 év feladatait 
az aktuális helyzet alapján. A koncepciónak, amennyire lehetséges, le kell írnia a jövőbeni 
szándékolt állapothoz vezető utat, a kezdeti sürgető lépéseket, a távlati célokat. A koncepció 
tehát nem csupán iránymutatás, hanem a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok 
számbavétele oly módon, hogy a meglévő értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók, 
és a város kultúrájának sokszínű fejlődési tendenciái továbbra is biztosíthatók legyenek. 

 
2.1 Hajdúnánás város közművelődési feladatellátásának fejlődése érdekében 
meghatározandó célok: 

 
1. A törvényben meghatározott - az Önkormányzat számára kötelező – közművelődési 
feladatok színvonalas hatékonyabb ellátására kell törekedni. Ehhez az Önkormányzat 
biztosítja a szükséges költségvetési fedezetet. (Közművelődési normatíva és a 



közművelődési éves programban megjelölt célkitűzések, program javaslatok 
támogatása.) 
 
2. A közművelődési tevékenységben továbbra is aktívan vállaljanak szerepet a civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványok. Törekedni kell a gazdálkodó szervezetekkel 
való együttműködésre, a szponzori kör szélesítésére. Fejleszteni kell a 
közművelődésben részt vevő városi és megyei fenntartású intézmények és egyéb 
szervezetek közötti koordinációt. 
 
3. A meglévő jó bázison szükséges továbbfejleszteni az amatőr művészeti 
tevékenységeket. 
Teret kell adni az érték teremtő újabb kezdeményezéseknek. 

 
4. A városi hagyományokra építve a turisztikai marketing tervvel összhangban 
szükséges alakítani az idegenforgalmat szolgáló közművelődési rendezvények profilját 
és meghatározni ezekhez a pénzügyi támogatásokat. 

 
5. Ki kell alakítani a határon átnyúló térséggel és a hajdúnánási kistérségre, 
térségünkre vonatkozóan a közművelődés együttműködési tevékenységrendszerét. 
 
6. A város honlapjának közművelődést is figyelembe vevő továbbfejlesztése és 
működési feltételeinek biztosítása alapvetően fontos a Művelődési Központ - és az 
általa összehangolt kultúra - arculatának és PR gyakorlatának további erősítéséhez. 

 
7. A közművelődés a maga eszközeivel segítse a lakosok polgárosodását, önállóbbá, 
önellátóbbá válását. Keresse a térség munkanélküliségéből adódó kitörési pontokat. 
 
8. Segítse a környezetbarát gondolkodás és életmód kialakítását, a testkultúra 
fejlesztését szolgáló tevékenységek (szabadidősport) gyakorlását. 

 
A közművelődési feladatok meghatározásánál az általános, törvényi kitételek mellett fontos, 
hogy a város sajátos helyzetéből fakadó feladatok, a feladat ellátás helyszínei és szervezői 
megfogalmazásra kerüljenek.  
 
Hajdúnánás jelenlegi helyzetében a közművelődés valamennyi lehetőségét ki kell használni 
arra, hogy: 

- ösztönözze a város lakóit a közösségi életre és ezen a területen hagyományokat 
 teremtsen a Szépen, Emberül! gondolat jegyében! (Pl. Gyermekbúcsú, Felnőtt avató, 
 Őszköszöntő) 

- erősítse a lokálpatriotizmust, 
- enyhítse az értelmiségi réteg elvándorlását. 
- A gyermek és ifjúsági korosztály számára biztosított legyen a szabadidő eltöltésének 
szervezett lehetősége. 
- A fiatalok helyben találják meg a művelődési szokásaiknak megfelelő programokat. 
- Tekintse feladatának az ifjúsági korosztály művelődési, szórakozási szokásainak 
formálását. 
- A közművelődés járuljon hozzá az életminőség javításához, legyen számára fontos az 
egészséges életvitel igényszintű beépítése a mindennapokba. 
- A közművelődés minden területén az értékközvetítés legyen meghatározó. 
- A közművelődés rendelkezzen rövid, közép és hosszú távú prioritásokkal, stratégiai 
tervvel (3-5-10 év pl.). 
- A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által üzemeltetett  Művelődési Központ tereivel 
továbbra is segítse a városban működő művészeti tevékenységet, törekedjen újabb 
helyszínek bevonására. 

 
 



3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei: 
 

- A város minden polgárának és közösségének joga, hogy igénybe vegye az 
önkormányzati fenntartású és önkormányzati támogatással működő közművelődési 
intézmények szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő 
ellátásokat, továbbá azt, hogy műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi 
művelődési jogait érvényesítse. 
- Az önkormányzat a koncepcióban vállalt közművelődési feladatait elsősorban az 
általa fenntartott és támogatott közművelődési intézmények tevékenységén keresztül 
látja el. 
- A koncepciónak kapcsolódni kell, a város fejlesztési elképzeléseihez, irányaihoz. 
- Meg kell határozni a közművelődési intézmények szakmai feladatait, kompetenciáit, 
a kulturális érték teremtés területeit.  
- Az önkormányzati fenntartásban működő intézmények egyetlen vallás, világnézet, 
vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek. 
- Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a 
koncepcióban meghatározott közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem 
önkormányzati fenntartású intézmények: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft., egyéb 
civil szervezetek, illetve magánszemélyek végeznek.  
- A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a 
civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet 
is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.  
- Az önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a város polgárai a közművelődési 
lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról megfelelő tájékoztatást 
kapjanak.  

  
 
 
4. A Közművelődési Koncepció jogforrása: 
    Az Önkormányzat kötelező feladatai 
 
Magyarország Alaptörvénye „Szabadság és felelősség” címének XI. cikk (1) bekezdése 
szerint: „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.”  
 
A (2) bekezdés szerint: „Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és 
általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára 
hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető 
felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti 
anyagi támogatásával biztosítja.” 
 
A közművelődéshez való jog tehát az állampolgárok alapvető joga, a közművelődés közügy. 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban CXL. tv.) 76. §-nak (1) bekezdése előírja: „A 
települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.” 
 
 A CXL. tv 78. §- a előírja.: „(1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek 
folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési 
intézményt biztosít. 
 
A CXL. tv. 64. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy: „A települési és a megyei könyvtári ellátás 
(közkönyvtári ellátás) biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata.” 
 
A 67. § (1) bekezdése előírja, hogy: „Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a 
nyilvános könyvtári ellátást biztosítani.” 
 A törvény kötelezővé teszi ennek a feladatnak az ellátását is helyi szinten. 
  



4.1 A koncepció hatálya 
 
 A Közművelődési Koncepció a képviselő-testület határozata alapján lép életbe. 
 Hatálya visszavonásig érvényes. 
 Felülvizsgálatára 2016-ban kell sort keríteni. 
 
 
 
5. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok 
 
Az önkormányzat feladatának tekinti, a Hajdúnánáson kialakult művelődési hagyományokra,  
valamint a fenntartásában működő intézményekre, a civil szervezetek és a polgárok 
tevékenységére alapozva, hogy a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse: 

- a város szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil 
társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a hajdúnánási lakosok 
életminőségének javítását, 
- a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, 
tovább éltetését, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét, kulturális 
tevékenységük megörökítését, 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, 
gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiszélesítését, 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatását, különös tekintettel a helyi kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és 
szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 
- az iskolarendszeren kívüli, ill. munkaerő-piaci képzéseket, a felnőttoktatás egyes 
formáinak intézményesülését a közművelődés feltételrendszerében,  
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének irányítását és 
formálását, 
- az oktatási intézmények közművelődési programjainak, tevékenységének 
támogatását, 
- a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, 
- a nemzeti, kisebbségi, etnikai és a városi évfordulók, a világi és egyházi 
hagyományos ünnepek közismertté tételét, az ünnepek kultúrájának gondozását, 
- támogatja a helyi hagyománnyá vált kulturális nagyrendezvényeket, ill. az 
igényeknek megfelelő újabb rendezvények meghonosítását, 
- kapcsolat építését a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, a testvérvárosok 
kulturális intézményeivel, egyesületeivel, művelődési közösségeivel, kölcsönös 
találkozók, közös rendezvények szervezésével, 
- az idegenforgalom, a turizmus és az ökoturizmus keretében a városunkba látogatók 
számára bemutatja a helyi kultúra hagyományait, értékeit, ennek érdekében 
együttműködik az idegenforgalommal, turizmussal hivatásszerűen foglalkozó 
szervezetekkel, 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítését, 
- a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését, 
- a hátrányos helyzetűek részére kedvezmények biztosítását a kultúra 
hozzáférhetőségének támogatása érdekében, 
- a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődésszociológiai 
kutatásokat,  
- az önkormányzat által támogatott helyi újságon keresztül, illetve a nem 
önkormányzati médiumokkal külön megállapodást kötve, lehetőséget teremt a város 
közművelődési és közéleti tevékenységének bemutatására, megismertetésére, 
- az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat.  

 
A közművelődési intézményekben a feladatok szakszerű ellátása érdekében kellő számú 
szakembert foglalkoztat, biztosítja és támogatja a törvényben előírt szakmai 
továbbképzésüket.  



 
Előnyös lenne az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására a Polgármesteri 
Hivatalban szakmai, szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező kulturális köztisztviselő 
foglalkoztatása is. 
 
Az önkormányzat a közművelődési alapellátás biztosítása érdekében közművelődési 
intézményeket tart fenn, működtet, illetve működését támogatja, finanszírozza épületeinek, 
tereinek, eszközeinek karbantartását, fejlesztését.  
 

5.1 Az Önkormányzat közművelődési ellátásának szervezeti keretei: 
 
A Közművelődési Koncepcióban megfogalmazott feladatokat Hajdúnánás Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete, az Egyeztető Fórum, valamint a Művelődés, Oktatási, 
Ifjúsági és Sport Bizottság útján, a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési 
Irodájának megbízott munkatársa segítségével valósítja meg. 
 
Hajdúnánás Város Önkormányzata az ellátási kötelezettsége szerinti közművelődési 
alapfeladatok maradéktalan ellátása érdekében az alábbi közművelődési alapintézményeket 
működteti: 

- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (kulturális színtér) 
- Tájház 
- Csőszkunyhók   

 
Továbbá az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során 
együttműködik: 
- a városban működő, önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású 
intézményekkel, 
- a városban működő közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, 
- a városban kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, 
- közművelődési feladatokat is ellátó helyi civil szervezetekkel, 
- a városban működő történelmi egyházakkal, 
- a városban megalakult kisebbségi önkormányzatokkal.  

 
 
6. Főbb rövid-, közép- és hosszú távú közművelődési irányelvek 
Hajdúnánáson  2012-2016. 
 
 6.1 Helyzetelemzés 
 
 - Még mindig nincs jelentős polgári réteg, 
 - meglehetősen kialakulatlan a mecenatúra, 
 - a szabadidő továbbra sem bővül, a megélhetési gondok miatt inkább csökken, 
 - fizetőképes kereslet visszaesése jellemző, 

- a kultúrára fordítható pénz arányait tekintve kisebb, az elosztás viszont több 
szektorúvá vált, 

 - a kistérségi felosztás nem vált a közművelődés területén hasznos gyakorlattá, 
 - napjainkban egyre inkább tömegessé válik az igénytelen kulturális szórakozás, 

- továbbra sem jelentős a gyermek és ifjúsági korosztály egészséges közösségi életre 
nevelése, szórakozási, kikapcsolódási szokásaikat az erőteljesen a piackínálat és a 
média határozza meg, 
- a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáinak enyhítése a közművelődés 
eszközeivel, új kihívásokat jelent, 
- a környezet tudatos életmód kialakítása napjainkban létfontosságú feladattá vált, 
- szükséges az információ robbanás pozitív lehetőségeinek beemelése a 
közművelődésbe, 
 



6.2 Helyi sajátosságok 
 
- jelentős, szervezett és jól működő a nyugdíjas korosztály kulturális tevékenysége, 
- a családi és közösségi kulturális alkalmak jelenlétét a közművelődésben tovább lehet 
erősíteni, 
- sokrétű, színvonalas amatőr művészeti tevékenység folyik a városban, ami 
természetesen tovább fejleszthető, 
- a város közművelődési feladatainak ellátásáért döntő módon felelős művelődési 
központ nem rendelkezik a szabadtéri rendezvények kulturált lebonyolításához 
szükséges megfelelő színpaddal, hang és fénytechnikai berendezésekkel, 
- a város szabadtéri, kulturális célra igénybe vehető tereinek bővítése kívánatos, 
- az intézmények és szervezetek közötti kulturális koordináció tovább javítandó, 
- a közösségi helyszínek nagymértékű kihasználása a megtörtént felújításon túl, 
elsősorban a művelődési központ és a könyvtár helyiségeinek (színházterem és a 
könyvtár bútorzata, dobogók, közösségi terek stb.) folyamatos karbantartása indokolt, 
festésre, felújításra, cserére szorulnak, a könyvtár külső megújítása, felújítása is 
szükséges. 
- informatikai eszközpark kihívásoknak megfelelő szinten tartása és üzemszerű 
működtetése,  
- közművelődési igény felmérés, szociológiai kutatás hiányosságot mutat, 
 
6.3 Rövid távú közművelődési irányelvek 
 
- a közművelődési programokat segítő tárgyi, technikai eszközök tovább fejlesztése, 

(színpad és nézőtér fedésére alkalmas rendezvénysátor és megfelelő kiszolgáló 
személyzet), 

- A beltéri közművelődési helyszínek bővítése, épületen kívüli terek bevonásával, 
- a közművelődési intézményekben történő felújítási, karbantartási feladatok 

tervszerű átgondolása (az épület eredeti stílusának megtartása mellett), 
- informatikai fejlesztés, 
- többcélú közösségi tér kialakítása a könyvtárban, 
- önálló intézményi internetes honlap létrehozása és működtetése (megfelelő 

szakember biztosítása), 
- új, elsősorban szabadtéri közművelődési terek kialakítása, 
- a városban működő civil szervezetek, és oktatási intézmények kulturális 

tevékenységének koordinálása, segítése, 
-    a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése  
     (közösségfejlesztő alkalmazása), 
-     Közművelődési Tanács életre hívása, 
-   a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, ápolása,          

meglévő nagyrendezvények megújítása (pl. Nánási Vásártéren), új hagyományt 
teremtő programok, művészeti csoportok elindítása, 

-    átlátható és hosszú távra is tervezhető finanszírozási rendszer kialakítása, 
-    az ünnepek sajátos arculatának megtartása, 
-    PR tevékenység megújulása, 
-  Helytörténeti gyűjtemény működés feltételeinek további biztosítása, gyűjteményi 

raktár és feldolgozó (egyben iroda) helyiség létrehozása, a Helytörténeti 
Gyűjtemény zárt udvari részén közösségi tér kialakítása, a gyűjtemény további 
gyarapítása, településtörténeti kiállítás szervezése a település történetének 
szemléltetésére,  

-  Helytörténeti gyűjtemény, Csőszkunyhók, Tájház állagának gondozása, 
felhasználási lehetőségeinek továbbgondolása, a helyi ismeretszerzésben, az 
iskolai helytörténeti oktatásban betölthető szerepének erősítése, 

- Sarokbástya az erődfal részletekkel képezze részét a helytörténeti oktatásnak, és 
legyen része Hajdúnánás idegenforgalmi kultúrájának, 

-    Testvérvárosi kulturális kapcsolatok színtereinek kialakítása, tervezhetősége. 
-    A közösségépítés hagyományainak megteremtése.  



 
6.4 Közép és hosszú távú közművelődési irányelvek 
 
-  a közművelődésben kialakult hagyományok, értékek megtartása, tovább vitele, 
- a meglévő kulturális értékeink megtartása, a művészeti alkotó tevékenységek  

szakmai színvonalának folyamatos tovább fejlesztése, 
- testvérvárosi kulturális kapcsolatok fejlesztése, 
- regionális, kistérségi közművelődési feladatok fejlesztése, 
- országos közművelődési folyamatokba való bekapcsolódás, 
- városban működő civil szervezetek közművelődési tevékenységi rendszerének 

kidolgozása, 
- kulturturizmus lehetőségeinek fejlesztése, kínálatának folyamatos bővítése, 
- ökoturizmus lehetőségeinek vizsgálata, hasznosítási koncepció felállítása, 
- a felnövekvő nemzedék kulturális szokásainak formálása, az értéket közvetítő 

kultúrálódási formák kínálatának bővítése, 
 - a könyvtár információs központtá válásának megteremtése. 
 
7. Hajdúnánás város közművelődési intézményei, illetve közművelődési  
megállapodás keretében támogatott Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. és 
egyéb közművelődési tevékenységgel foglalkozó civil szervezetei 
 

7.1 Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kéky Lajos Városi 
Művelődési Központ   
 
A Kéky Lajos Városi Művelődési Központ (továbbiakban Művelődési Központ) a 
2011. októberében alapított önkormányzati tulajdonú Nánás Pro Cultura Nonprofit 
Kft. fenntartásában működik 2012 január 1-jétől. 
 
Feladatai: 

  

7.1.1. Nemzeti Ünnepeink, Városi nagyrendezvényeink, társadalmi 
megmozdulások szervezése: 

Március 15-e, Május 1-e, Aranyszalma Országos Szálasanyagfonó Pályázat és 
Kiállítás, Nánási Vásártéren, Regionális szintű amatőr művészeti találkozók 
szervezése, Szent István Napi Ünnepségek, Szüreti Sokadalom, Nemzeti 
Gyásznap, Október 23-a, Városnapi Programok, stb. és más kulturális 
rendezvények lebonyolítása. 

• Jeles kulturális eseményekre (költészet napja, kultúra napja, évfordulók, népi 
hagyományok, stb.) ünnepeinkre való megemlékezés. 

 

7.1.2/a. Kulturális, szórakoztató, közművelődési rendezvények: célja, a művelődés 
és a művészetek megismerésének igényét a minden napok szintjén felkelteni. 

• komolyzenei koncertek, hangszerbemutatók, zenei elemzések, különböző 
korosztályoknak 

• népzenei előadások, néptánc tanítás, táncház, játszóház, 

• egyéb szórakoztató (zenei, táncos, attraktív) műsorok óvodásoknak, 
kisiskolásoknak, középiskolásoknak,  

• irodalmi, ismeretterjesztő előadások, verses, prózai, színházi előadások,  

• szórakoztató rendezvények: bálok, (farsangi, pünkösdi, stb.) szabadtéri 
könnyűzenei koncertek, „disco”-k,  

• természeti és kulturális értékeket hordozó túrák, kirándulások szervezése, 



7.1.2/b. A város felnőtt lakossága részére szervezendő kulturális előadások 

• Szórakoztató rendezvények, bálok, (pl. vállalkozói, névnapi, jótékonysági, 
stb.) ahol a kulturált, igényes szórakozás mellett a pihenés, a feloldódás, a 
lakosság kohéziós erejének növelése, a cél. 

• Civil szervezetek rendezvényeik szakmai segítése, támogatása 

• Ismeretterjesztő előadások: pl. közéleti, politikai, történelmi, néprajzi, vallási, 
őstörténeti, szakrális, magyarság kutató, hagyományőrző, stb.   

• Természetvédelemmel és egészség megőrzéssel foglalkozó programok 
szervezése 

• Hobby tevékenységek támogatása,  

• Sport jellegű kezdeményezések támogatása, esetenkénti szervezése, 

• Közösség teremtő, formáló tevékenységek életre hívása, támogatása 

 • Továbbra is fontosnak tartjuk az elit kultúra megjelenítését a tömegkultúra   
mellett, arányait tekintve 30-60%-os arányban. A tömegkultúra területén is 
törekszünk az igényes szórakoztatásra. 

7.1.2/c Új rendezvények., elképzelések meghonosítása  

• Bennünk Élő Hagyomány 

A Hajdúnánáson még fellelhető és működő népi kézműves mesterségek 
munkásságának megyei és országos ismertté tétele. A mesterségek 
oktatásának megszervezése, rendszeressé tétele. 

• Nyári szórakoztató rendezvények életre hívása. A szabadtéri rendezvények a 
város főterén, vagy a rendezvény jellegének megfelelő esetlegesen új 
helyszíneken kerülnek megrendezésre. 

• Civilek a Városért Közművelődési Pályázat 

 
7.1.3 Civil Tanács 

A Civil Tanács a közművelődési intézmény társadalmasítására vonatkozó 
kezdeményezés. A közművelődési intézménnyel együttműködő közösség. A 
közművelődési intézmény működésének, hatékonyabbá és nyitottabbá tétele a 
célja. A Művelődési Központ kezdeményezésére, koordinálásával és 
rendszeres programterv alapján működik. 
A Civil Tanács tagjai: Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. delegáltja és 
Hajdúnánási civil szervezetek választott képviselői. 
A Civil Tanács munkájában rész vesznek mindazok a Hajdúnánáson élő, 
Hajdúnánás kultúrájáért, közművelődéséért tenni akaró civil szervezetek, 
egyesületek, csoportosulások vezetői, magán személyek, amatőr és 
professzionális művészek, idősek és fiatalok, vállalkozók és alkalmazottak, stb. 
akik, szívesen vállalnak aktív szerepet a város értékteremtő közművelődési 
tevékenységében.  
 
A Civil Tanács feladatai:  
- kezdeményezéseivel aktív részt vállal Hajdúnánás kulturális életének 
alakításában, színesebbé tételében, 
-  javaslatot tesz a Közművelődési Alap „Civilek a Városért Közművelődési 
Pályázatának” elbírálására, 
- városi közművelődési koordinációs tevékenység ellátása. 
 
 
 
 
 



7.1.4  Kapcsolattartás 
 
Törekedni kell, Intézményi szinten is más kulturális intézményekkel, 
szervezetekkel való kapcsolat felvételére, ill. kapcsolat ápolására. pl.: 
Országos, Szakmai, Testvérvárosi, Határainkon túli kapcsolatok. 
 
Törekedni kell a város intézményeivel, helyi szervezetekkel meglévő kulturális 
kapcsolat ápolására, annak rendszerszerű átgondolására, kialakítására. 
   

7.1.5 Alkotó Művészeti Közösségek 
 

•Makláry Lajos Városi Énekkar, Naná Színház, Nána Táncstúdió, 
Gimnasztráda Csoport, Mazsorett Csoport, Aranyszalma Néptánc Csoport, 
Kipp-Kopp Néptánc Csoport, Tipp-Topp Néptánc Csoport, Phoenix Fusion 
Tánciskola, Szalmakalap Citerazenekar, Hajdú Bokréta, Vidám Asszonyok, 
Lente Lajos Nótaklub, Hajdúnánási Nótaklub, Tóni és a Sárgarózsák, oktatási 
intézmények alkotó művészeti közösségei, 

 • Meglévő művészeti csoportok, civil kezdeményezések szakmai támogatása. 

• Törekedni kell a művészeti csoportjaink munkájának menedzser szemléletű 
támogatására.  

• Az alapfokú művészeti iskola és a Művelődési Központ együttműködésének 
bővítése  
• Országos és megyei pályázatok nyújtotta lehetőségek figyelése és kiaknázása.  
 

7.1.6 Reklám és propaganda tevékenység, 

• Szoros együttműködést kell kialakítani az intézményekkel, üzemekkel és  
vállalatokkal, civil szervezetekkel, vállalkozókkal. 

• A művelődési központnak formai megjelenésében is alkalmazkodnia kell a 
kor kihívásaihoz. 

• Korszerű PR tevékenységek tervszerű alkalmazása a programok 
szervezésekor és lebonyolításakor, 

 • Ki kell dolgozni a mecenatúra megvalósításának stratégiai pontjait. 

 

7.1.7 Kiállító terem 

Ki kell alakítani a kiállító terem folyamatos látogathatóságát. 
 
Mindenképpen több, színesebb, szélesebb rétegeket érintő kiállításokra van 
szükség. Erősíteni és formálni kell a kiállításra „járás” kultúráját.  
A nyári művésztelep további működtetése, körének szélesítése rendkívül fontos 
és folytatásra érdemes program. 

 

7.2  A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
 
Egy intézményként, de más közművelődési színtéren fejti ki tevékenységét. A más 
színtér eltérő tevékenységet is hordoz. 
 
Feladatai: 
 - alaptevékenységként: 

- elsősorban a város, másodsorban annak vonzáskörzetében élők 
olvasási igényeinek kielégítése-könyv és folyóirat kölcsönzés, 
könyvtári dokumentumokkal való ellátása, 
-  gyűjti és feltárja a város írott helytörténeti anyagát, 



- a mindennapi tanulás, tájékozódás és a szabadidő hasznos eltöltésének 
segítése, 
- részvállalás a város kulturális értékeinek bemutatásában. 
- az alaptevékenységen túl részt vállal a „könyvtári ismeretek” 
elsajátíttatásában, könyvtári óra, foglalkozás, bemutató keretében az 
erre igényt tartó óvodások, iskolai osztályok, kisebb csoportok számára, 

 
 Tevékenységük középpontja a könyv és minden, ami hozzá kapcsolható. 
 Önálló rendezvények: - „könyves ünnepek” 
    - Magyar Kultúra Napja, 
    - Költészet Napja, 
    - Ünnepi Könyvhét, 
    - Megyei Gyermek-könyvnapok. 
    - Író-olvasó találkozók, 
    - Rendhagyó irodalom órák, 
    - Zenés gyermekműsorok, 
    - Általános iskolások városi „Szépkiejtési Verseny”-e, 
                                                - Vihar Béla Városi versmondó verseny 
                                                -„Velünk élő hagyomány” gyermekkönyvtári kézműves 
                                                   foglalkozás 
 

Segítséget nyújtanak városi rendezvények, helyi önkormányzati kiadványok - Nánási 
Füzetek, illetve a Hajdúnánási Szellemi Műhely közhasznú kulturális egyesület 
kiadványainak tervezésében, szerkesztésében, szervezésében:   

                                                                        - Nánási Kalendárium, 
Oktatási Intézményekkel való napi kapcsolat nyomán azok programjainak aktív 
közreműködői. Könyvtárbemutató, könyvtárhasználati órák, rendhagyó irodalomórák. 

 Civil szervezetek rendezvényeinek segítése: Élő Újság, helytörténeti kutatómunka. 
 A pályázaton nyert informatikai rendszer lakossági hasznosításának bővítése. 
 A havi rendszerességgel működő nyugdíjas pedagógus klubnak helyet biztosít. 
 
 Fejlesztési lehetőségek: 
  - humán és információs szolgáltatások bővítése 
 - a lakosság naprakész tájékoztatása érdekében törekedni kell a legújabb 

információs technika alkalmazására, 
 - a közművelődési intézmények és az önkormányzat honlapjának folyamatos 

aktualizálása, minél több közhasznú információ elhelyezése, a könyvtár 
elkészülő adatbázisának honlapon való megjelenítése, 
- hajdúnánási kiadványok megjelenésének szakmai koordinálása, segítése,      

Nánási Füzetek című helytörténeti sorozat gondozása, 
            - a fogyatékkal élők számára is biztosítani a szolgáltatások igénybe vételét 

 

7.2.1 Helytörténeti Gyűjtemény 

             Feladatai: 

- Közérdekű muzeális gyűjtemény, történelmi hely, építmény, egyéb látványosság 
működtetése, 

- Múzeumi gyűjteményi, feldolgozó, publikációs és kiállítási tevékenység ellátása, 

- Gyűjtemény gyarapítás a város közigazgatási területén belül, 

- Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása 

 

 

 



7.2.2 Tájház  

- Jellegéből adódóan elsősorban a népi kultúrával kapcsolatos önálló programok szervezése        
(rendhagyó helytörténeti órák, városismertető sétaórák, múzeumok éjszakája szervezése) 

- Egy-egy nagy rendezvény kísérő, vagy kapcsolódó programjának helyszíne is lehet. 
Kihasználtságának, ismertségének bővítését  

 
7.3 Az Önkormányzattal együttműködő, vállalt önkormányzati feladatot ellátó, 
szervezet 
 
        Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület  
 - A fiatalok érdekképviseletét szolgáló közhasznú egyesület. 

 Az Önkormányzattal kötött szerződés alapján feladatuk az ifjúsági ház, 
teleház és mozi működtetése. - Tevékenységükhöz az önkormányzat évente 
támogatást nyújt, amelyet pályázati forrásokkal és más támogatásokkal 
egészítenek ki. 
További feladatuk az ifjúság szabadidős tevékenységének szervezése, bővítése, 
(kulturális programok, sport rendezvények, tábor szervezés) 
- Távlati elképzeléseik között szerepel: közösség fejlesztés a társadalom 
formális informális csoportjaival, annak érdekében, hogy valós értelembe vett 
közösségi színtérként működhessen az Ifjúsági Ház. 
 

            7.4  Civil szervezetek 
A településen az együttműködésüket felajánló civil szervetek a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat SZMSZ –ének melléklete szerint regisztráltatták magukat. 
Az ezen szervetek által benyújtott, kulturális tevékenységüket reprezentáló, 
tájékoztatókat a közművelődési koncepció  mellékleteinek  tekintjük. A művelődési 
központ által létrehozott Civil Tanácsba várjuk a képviselőiket. 
 

8. Finanszírozási elvek 
 
 Hajdúnánás város önkormányzata a kultúra pártoló önkormányzatok körébe tartozik, 
költségvetéséből jelentős összegeket fordít a kulturális tevékenység finanszírozására. Ezen 
belül a legnagyobb részt a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által üzemeltetett  Kéky Lajos 
Városi Művelődési Központ és Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
működtetésére. Az önkormányzat a megkapott normatívát teljes egészében a közművelődési 
közgyűjteményi intézményre és a közművelődésre fordítja. A feladat finanszírozás nem 
helyettesíti az intézmény működési költségeit.  
 Az állam kulturális monopóliumának megszűnésével az Önkormányzat 
intézményfenntartó szerepe még nem csökken.  

 
Az Önkormányzat továbbra is feladatának tekinti, hogy megteremtse az anyagi, tárgyi 

és személyi feltételeket a város közművelődési igényeihez.  
 
Az Önkormányzat, a művelődési központ városi nagyrendezvényeinek, kulturális 

programjainak, amatőr művészeti csoportjainak, a nemzeti és helyi ünnepeink, 
megemlékezéseinek finanszírozását a Képviselő - testület által elfogadott éves munkaterv 
alapján támogatja. Az éves munkatervben szereplő egyes közművelődési feladatokhoz az 
önkormányzat biztosít forrásokat, amelyek a művelődési központ működési bevételeivel, 
pályázataival kiegészülve teszik lehetővé a konkrét közművelődési feladatok folyamatos 
ellátását. 

 
Az Önkormányzat ezen kívül lehetőség szerint egy meghatározott költségvetési keretet 

– un. Közművelődési Alapot – különíthet el, amelyből a civil szervezetek, egyesületek, 
csoportosulások, magán személyek Hajdúnánás városban történő kulturális feladatellátására, 



az oktatási intézmények városi és térségi szintű programjaira irányuló kezdeményezéseinek, 
programterveinek megvalósításához is anyagi segítséget nyújt.  
Közművelődési Alap: A város költségvetésében elkülönített összeg, amely a városi szintű 
programok, rendezvények finanszírozására szolgál, helyi kiadványok megjelentetését is 
szolgálja. 

Ezekre a kulturális programokra, a Művelődési Központ, a Civil Tanáccsal egyeztetve 
pályázati felhívást tehet közzé -„Civilek a Városért Közművelődési Pályázat” néven. A 
Művelődési Központ a Civil Tanáccsal egyeztetve a pályázatok elbírálására javaslatot tehet a 
MOISB felé. 

 
A Közművelődési Alap pénzügyi keretének elosztásáról, a pályázatok támogatásának 

összegéről, a Művelődési Központ koordinálásában működő Civil Tanács javaslata alapján, 
évente a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság határoz. 
 
A képviselő- testület a költségvetésben jóváhagyott összeget különíthet el évente a pályázati 
önerő fedezetére. 
 
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szintén 
elkülönített összeg biztosítja.  
 
A jövőben a kulturális ágazat bevételtermelő ereje a kapcsolódó kiadásokhoz képest kicsi, 
országos szinten az érdekérvényesítő képessége gyenge. Nagyon alacsony az ágazatra adott 
központi normatíva, amely az egész kulturális szakterületre vonatkozik, de a könyvtárnak 
adott önkormányzati támogatást sem fedezi.  
Az intézmények finanszírozásában azonban erősíteni kell azok többszektorúvá válását. Az 
önkormányzati források mellett pályázatokkal, alapítványi pénzek bevonásával, szponzori 
támogatásokkal kell és lehet az alapfeladatokon túli, de azokhoz kötődő kulturális 
tevékenységeket megvalósítani. 
A finanszírozás elvei kapcsán nem szabad figyelmen kívül hagyni a fenntartási költségek 
infláció-követő biztosítását, valamint a feladat finanszírozás elvét /programfinanszírozás/. 
 
A különféle kulturális vállalkozások jelentős mértékben gazdagíthatják a város kulturális 
arculatát, ezért az Önkormányzat és intézményei kölcsönös érdekek alapján ezekkel együtt 
kíván működni. 
 
Hajdúnánás városa  díjakkal jutalmazza a kiemelkedő  tevékenységet végző  személyeket 
Ez a díj a közművelődés területén: a Makláry Lajos Pedagógiai és Közművelődési Díj. 
 
9. Zárszó, összegzés 
 
A Hajdúnánás Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a kulturális élet eddig elért 
eredményei megmaradjanak és új hagyományokkal, forrásokkal bővüljenek.  
 Hajdúnánás Város Önkormányzata a helyi közművelődési feladatellátás személyi és 
tárgyi feltételeit folyamatosan biztosítja.. Az Önkormányzat lehetőséget biztosít arra, hogy az 
állampolgári és közösségi kezdeményezés által a közművelődés, mint szélesebb réteget érintő 
közügy, az ellátandó feladatok között ténylegesen megjelenjen. 
A közkönyvtári ellátást elsősorban a városi könyvtár biztosítja a lakosság számára, kielégítő 
módon, ugyanakkor a könyvtár fejlesztése elkerülhetetlen, annak érdekében, hogy a lakosság 
képzése teljesebb legyen. 
 Az Önkormányzat közművelődési feladatellátását intézményein keresztül úgy kívánja 
megoldani, hogy a városban ne maradjanak ellátatlan területek. 
Az Önkormányzat a célokban és feladatokban megfogalmazottak megvalósítása érdekében az 
általa fenntartott intézményektől elvárja: 
 - a kulturális szolgáltató funkció jó színvonalú biztosítását, 
 - a kiemelten támogatott területek, rendezvények színvonalas gondozását, 



- a település anyagi, szellemi és művészeti értékeinek, hagyományainak 
megismertetését, gondozását, gyarapítását, 

 - a nemzeti, nemzetiségi és az egyetemes kultúra megismertetését, 
 - a lakosság rekreációjának elősegítését, az egészséget, a teljesítőképességet javító 

programok és tanulási folyamatok szervezését, szokások kialakítását és gondozását, 
 - az oktatás és a közművelődés szerves együttműködését, 

- széles körű együttműködést a város civil szervezeteivel, egyéb intézményeivel, a 
regionális és országos szakmai intézményekkel, a médiumokkal a város vállalkozóival. 

 
 
A Közművelődési Koncepció a város egészében, gondolkodik. Megvalósításában mindenkire, 
- pártállásától és vallási hovatartozásától függetlenül - számít. 
 
Hajdúnánás Város Közművelődési Koncepciójához készüljön Intézkedési Terv, amely 
kerüljön előterjesztésre a 2012. évi márciusi testületi ülésen. Az Intézkedési Terv 
felülvizsgálatára évente kerüljön sor. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 31. 
 
 
 
Hajdúnánás, 2011. december 16. 
 
 
 
 
 
 Szólláth Tibor 
 polgármester 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
524/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 359/2007. (X. 25.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát és az azzal jóváhagyott Hajdúnánás 
Város Közművelődési Koncepciója 2008 – 2012. c. dokumentumot hatályon 
kívül helyezi. 

  
 Felelős:  - 

 Határidő: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
525/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a 
342/2011. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat végrehajtásáról a 
város közoktatási intézményrendszerének átszervezése során elvégzett 
feladatokról szóló tájékoztatót úgy határoz, hogy:  
- Hajdúnánás város közoktatási feladat-ellátási és fejlesztési tervének  

(2011-2017.), 
- A város komplex esélyegyenlőségi programjának (oktatás, egészségügy, 

szociális ellátás, közművelődés)  
fenntartó által történő jóváhagyására 2012. január 31. napjáig kerüljön sor.   

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti dokumentumok 
fenntartói jóváhagyására vonatkozó ismételt előterjesztés készítéséről 
gondoskodjon.    

 
 Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2012. január 31. - előterjesztés készítésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 

   



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
526/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 
Református Általános Iskola és Óvoda (Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.) 
fenntartójának a Hajdúnánási Református Egyházközség elnökségének a 
17/2008. (I. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján megkötött 
Megállapodás módosítására vonatkozó kérelmét megismerve úgy határoz, 
hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 82. §-ának (6) 
bekezdése alapján a Megállapodást módosítja és a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúnánási 
Református Egyházközséggel a megállapodást megkösse. 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M e g á l l a p o d á s 

 
amely létrejött egyrészrıl a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 1. szám, képviseli: Szólláth Tibor polgármester, továbbiakban: Önkormányzat),  
másrészrıl  a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám, 
képviseli: Gacsályi Gábor lelkész-elnök továbbiakban: Egyházközség) az alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 
 
1) A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás tárgya a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény (továbbiakban: Kt.) 82. §-ának (6)-(7) bekezdésébe, valamint a Kt. 132. §-ának (2) 
bekezdése alapján az, hogy a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó 
óvoda, általános iskola esetén az intézményfenntartó milyen módon vesz részt a kötelezı 
felvételt biztosító feladatok ellátásában valamint az ezzel kapcsolatos kérdések rendezése. 

 
2) Jelen megállapodás elızménye a Dr. Juhász Endre alpolgármester, mint a polgármester 

távollétében általános helyettese, és a Református Általános Iskola fenntartója között 2007. 
december 29-én aláírásra került - a megállapodás megkötésére irányuló - 
szándéknyilatkozat. A megállapodás megkötéséhez Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselı-testülete a 17/2008. (I. 24.) számú Képviselı-testületi Határozatával hozzájárult. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 140/2011. (IV. 28.) számú  
Képviselı-testületi Határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat és a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. 
szám) között, az óvodai nevelési feladatellátásra vonatkozó Közoktatási Megállapodás 
megkötésre kerüljön. 

 
3) A felek megállapodnak abban, hogy a Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda, 

mint nevelési-oktatási intézmény részt vesz az Kt-ben meghatározott önkormányzati 
feladatok megvalósításában azzal, hogy a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára 
ingyenes, a Kt. 82. § (6) bekezdése alapján az intézménybe felvehetı gyermek, tanulói 
létszám, amelynek felvételét nem tagadhatja meg az óvoda, általános iskola, nem lehet 
kevesebb, mint az alapító okiratában meghatározott felvehetı maximális gyermek, tanulói 
létszám huszonöt százaléka, és a felvételi kérelmek teljesítésénél elınyben részesíti a 
halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket, tanulókat.  
A Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója kifejezi azon szándékát, 
hogy a felvételi kérelmek teljesítésénél elınyben részesíti a hátrányos helyzető gyermekeket, 
tanulókat a gyermek, tanulói létszám legalább 25 %-ának mértékéig. 

 
4) A felek egyetértenek abban, hogy ezen megállapodásból kifolyólag ıket anyagi támogatási 

kötelezettség nem illeti, illetve nem terheli. 
 
5) A Felek vállalják, hogy vitás esetekben egyeztetést kezdeményeznek és azt 5 munkanapon 

belül lefolytatják. 
 
6) A szerzıdı felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Kt. és 

a Polgári Törvénykönyvrıl szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény szabályait 
tekintik irányadónak. 

 
Jelen megállapodást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezıt helybenhagyólag írták alá. 
 
Hajdúnánás, 2011……………….. 
 
 
 ____________________________                           _________________________________  
Hajdúnánás Városi Önkormányzat                      Hajdúnánási Református Egyházközség 
      Szólláth Tibor polgármester                                    Gacsályi Gábor   
                                                                                       lelkész-elnök      
         



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
527/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó 
és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) 
által elfogadott, a KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú „Települési szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” tárgyú pályázati kiírásra pályázat 
benyújtása tárgyában 2011. december 7-én hozott határozatát megismerte. 

 
A képviselő-testület a határozatot az alábbi feltételekkel hagyja jóvá: 

  
1. A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás vállalja, hogy a 

pályázatban bemutatott, a Társulás által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott és ahhoz kapcsolódó Megvalósíthatósági Tanulmányban 
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést betartja a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett a projekt befejezését követő minimum 5 évig. 

 
2. A pályázatban szereplő beruházás nettó összköltsége 1.011.758.400 Ft.  
      A támogatási intenzitás 76,4842 %-os. 
      Az önerő 237.922.880 Ft, mely összeget a Társulási Tanács a 2012. évi  

költségvetésében biztosít. 
 
3. A támogatásból megvalósuló létesítmény működtetésének fedezetét a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám), mint 
üzemeltető biztosítja. 

 
4. A pályázathoz szükséges saját forrás fedezetét a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási 

Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1. szám), mint üzemeltető biztosítja.  
 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) elnökét tájékoztassa. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

kmft. 
 

 
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
528/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Városi 
Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet kérelmét és az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § alapján 
támogatja a kardiológiai szakrendelés 2012. évi beindítását a Városi Szakorvosi 
Rendelőintézet és Ápolási Intézet kapacitás lekötési óraszámaiból a pszichiátriai 
óraszám átcsoportosításával heti 10 órában. 

 
A képviselő-testület a kardiológiai szakrendelés beindításához szükséges 
minimumfeltételeknek az önkormányzat 2012. évi költségvetésében való 
tervezéséről a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet útján maximum 
12.000.000,- Ft keretösszegig gondoskodik.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és 
Ápolási Intézet vezetőjének értesítéséről azzal, hogy az intézmény 
kapacitáslekötésének átcsoportosítása miatti szükséges intézkedések megtételéről, 
továbbá az eszközök beszerzésének tervezéséről, továbbá a közbeszerzési eljárás 
elindításáról intézkedjen. 

 
 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2011. december 31. – az intézményvezető értesítésére 

 2012. február 15.  – a költségvetésben való tervezésre 
 2012. március 31. – a közbeszerzési eljárás elindítására 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
  



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
529/2011. (XII. 16.) 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 8. § (1) - (3) bekezdései alapján úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási 2814. hrsz-ú, a Hajdúnánás, 
Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó, a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft-vel (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) kötött,      
2010. november 26-án kelt, 19859-3/2010. számú bérleti szerződés 3. pontját 
akként módosítja, hogy a bérleti díj összege 2012. január 1. napjától  
1.500.000,-Ft/hó +ÁFA.  A bérleti díjat a bérlő a tárgyhót követő 20. napig a 
bérbeadó számlája ellenében köteles a bérbeadó részére megfizetni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) ügyvezető igazgatóját 
értesítse, és a bérleti szerződés módosításáról gondoskodjon.  

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

 
 
 
 

kmft. 
 

 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 

 
  



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
530/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Helyi 
Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. szám) 
kuratóriumának a 3/2011. számú kuratóriumi határozatát megismerve hozzájárul 
ahhoz, hogy az Alapítvány által térítésmentesen felajánlott vagyont - amely a 
melléklet szerinti tárgyi eszközökből és a digitális adathordozón rögzített 
Hajdúnánási Helyi Televízió archívumából áll - az önkormányzat 100%-os 
tulajdonában lévő Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) 
által létrehozott Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság 
tér 6.) a helyi televízió működtetése céljából elfogadja. 
A tárgyi eszközöket és az archívumot a képviselő-testület az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 21/2011. (X. 25.) 
Önkormányzati Rendelet alapján a korlátozottan forgalomképes vagyon körébe 
sorolja be. 

 
A térítésmentes eszközátruházás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  
17. § (1) bekezdés n) pontja értelmében mentes az ajándékozási illeték megfizetése 
alól. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) értesítéséről gondoskodjon, valamint felkéri a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a térítésmentes 
eszközátruházásról szóló megállapodás aláírását követően, a vagyonszerzés 
Nemzeti Adó - és Vámhivatal részére történő bejelentéséről - az illetékekről szóló 
1990. évi XCIII. törvény 17. § (1) bekezdés n) pontjában foglaltak figyelembe 
vételével - gondoskodjon. 
 
 

 Felelősök:  Szólláth Tibor polgármester,  
  Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Határidő: 2011. december 31. 
 
 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
531/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 358/2011. (IX. 22.) 

számú Képviselő-testületi Határozatának negyedik mondatát a következők 
szerint módosítja: 

 A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Hajdúnánási Helyi Televízióért 
Alapítvány részére - tekintettel a képviselő-testület 337/2010. (X. 21.) számú 
és a 241/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozataira - 2012. 
január 1-től támogatást nem nyújt, azt 2012. január 1-től a költségvetésében 
nem tervezi. 

 
Felelős:  - 
Határidő: - 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
532/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Hajdúnánási Helyi Televízióért Alapítvány (4080 Hajdúnánás, Bocskai u.  
12-14.) további működését 2011. december 31-ig 4.500.000,- Ft-tal 
támogatja.  
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a támogatás feltételeiről az 
alapítvánnyal támogatási szerződést köt. 

 
 A képviselő-testület a támogatás összegét, 4.500.000,- Ft-ot a Hajdúnánás 

Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. 
 
 Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a kuratórium elnökét 

tájékoztassa és felhatalmazza a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 22.  - az értesítésre 
 2011. december 30. - a szerződéskötésre  

 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
533/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 34. §-ának (2) bekezdése alapján, az Iskola utcai helyi közút 
forgalomszabályozásáról az alábbiak szerint dönt: 

 
Az Iskola utcán jelenleg meglévő kétirányú forgalmi rendet egyirányú forgalmi 
úttá szervezi át. A forgalom haladási irányát a Bethlen G. krt. felől a Hunyadi utca 
irányába határozza meg. 

 
Az Iskola utcában a parkolószámot 60°-os ferde beállás parkolók kialakításával 
kívánja növelni. 

 
A képviselő-testület meg kívánja vizsgálni az Iskola utcában kerékpárút 
kialakításának a lehetőségét. 

 
A képviselő-testület a forgalomtechnikai módosításokhoz és a parkolók 
kiépítéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat 2012. évi költségvetésbe 
betervezi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntésével kapcsolatos intézkedések 
megtételéről gondoskodjon, valamint arról, hogy a forgalomtechnikai 
módosításokhoz és a parkolók kiépítéséhez szükséges fedezet a 2012. évi 
önkormányzati költségvetésbe beépítésre kerüljön. 

 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 

Határidő: 2012. február 15. - a költségvetésben történő tervezésre 
 2012. február 29.  -  a forgalmi rend változás kitáblázására 
 2012. május 31.   - a parkolók kiépítésére, kerékpárút kialakításának
 megvizsgálása  
 

 
 

kmft. 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 



 
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
534/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 467/2011. (XI. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal megbízott Kelet Brókerház Biztosítási 
Alkusz Kft. (4080 Hajdúnánás, Munkácsy u. 5. szám) által beszerzett 
ajánlatokat megismerve úgy határoz, hogy az önkormányzat és intézményei 
vagyonbiztosítására 2012. január 1-jétől 2014. december 31-ig az AEGON 
Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel (1091 Budapest, Üllői út 1. szám) 
köt szerződést. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztosítási szerződést megkösse. 

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

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
535/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az INNOHÍD Innovációs 
Zrt. Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 1/4.) tájékoztatását 
megismerve, az Inno Invest Kft. által 2011. november 17-én tett vételi ajánlattal 
kapcsolatosan a következők szerint határoz: 
-  a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő 50 db, 

egyenként 10.000,- Ft névértékű, „A” sorozatú, Innohíd Zrt. elsőbbségi 
részvényre (szavazatelsőbbség) vonatkozó elővásárlási jogával névértéken, azaz 
500.000,- Ft értékben nem kíván élni, továbbá 

-  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat tulajdonában lévő, önkormányzatonként 50 db, egyenként 
10.000,- Ft névértékű, „A” sorozatú, Innohíd Zrt. elsőbbségi részvényre 
(szavazatelsőbbség) vonatkozó elővásárlási jogával – a tulajdonos 
önkormányzatok részvényátruházási szándéka esetén – névértéken, azaz 
önkormányzatonként 500.000,- Ft értékben nem kíván élni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az INNOHÍD 
Innovációs Zrt. Igazgatóságát (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 1/4.) értesítse. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő: 2011. december 20. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
536/2011. (XII. 16.) 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 8. § (1)-(3) bekezdései valamint a 11. § (2) – (5) 
bekezdései alapján úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, 
hajdúnánási  3469. hrsz-ú, a Hajdúnánás, Dorogi u. 5. szám alatti ingatlanon a 
Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete – Területi Szervezet 
Hajdúnánás ingyenes használatába adja 2012. január 1. napjától 2016. december 
31-ig terjedő 5 éves időtartamra az alábbi helyiségeket: vezetői iroda 21 m2, iroda 
19.4 m2, közlekedő helyiség 9.9 m2. 

A helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos fűtésköltséget 2585,-Ft/m2/év összegben, 
az elektromos energia költségét 667,-Ft/m2/év, a vízfogyasztás költségét  
341,-Ft/m2 /év összegben állapítja meg 2012. évre, azzal a kikötéssel, hogy az 
összeg minden év novemberében felülvizsgálatra kerül a ténylegesen felmerült 
átlagfogyasztás alapján és a különbözet elszámolás után kerül megállapításra a 
következő évben havonta kiszámlázásra kerülő összeg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Magyar Vöröskereszt 
Hajdú-Bihar Megyei Szervezete igazgatóját (4025 Debrecen, Simonffy u.  
44. szám) értesítse, valamint a haszonkölcsön szerződés elkészítéséről 
gondoskodjon. 

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

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
537/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pertopál Nonprofit 
Kft. (4087 Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) házi segítségnyújtás ellátási 
szerződéssel kapcsolatos kérelméhez készült előterjesztés tárgyalását levette 
a napirendi pontok közül. 

 
A képviselő-testület a kérelmet az ellátási szerződés-tervezete ismeretében 
újra meg kívánja tárgyalni. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy az ellátási szerződés-tervezetének 

előkészítéséről gondoskodjon és azt előterjesztés formájában terjessze a 
képviselő-testület elé. 

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

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
538/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 
6. V/10.) kérelmét, úgy határoz, hogy 50.000,- Ft-tal támogatja a  XVI. 
Csángó Bál megrendezését. 

 
A képviselő-testület a támogatás összegét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe betervezi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon.  

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 15. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
539/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 367/2011. (IX. 22.) 
számú Képviselő-testületi Határozathoz és ifj. Bata Sándor 4080 Hajdúnánás, 
Damjanich u. 3. szám alatti lakos extrém sportpálya kialakítására vonatkozó 
kérelméhez készült előterjesztés tárgyalását – tekintettel a 407/2011. (X. 20.) 
számú Képviselő-testületi Határozatára – levette a napirendi pontok közül. 

 
Felelős: -  
Határidő:  - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
540/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 63-65. szám alatti társasház kerítés építéséhez önerő biztosítására 
készült előterjesztést megismerve úgy határoz, hogy támogatja a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 63-65. szám és a Hajdúnánás, Bocskai u. 67. szám közötti kb.  
18 méter hosszú megépítését azzal, hogy a Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65. 
szám alatti társasházban lévő 5 db önkormányzati tulajdonú bérlakásra eső 
28.750,- Ft bruttó összeget biztosítja. 

 
A képviselő-testület a fent megjelölt összeget az önkormányzat 
Önkormányzati Értékesítési és Lebonyolítási Számláján elkülönített alapból 
biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Kónya László 
Péter, a Hajdúnánás, Bocskai u. 63-65. szám alatti társasház közös 
képviselőjét értesítse. 

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 23. - az értesítésre 

 2011. december 30.  - az átutalásra 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
541/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tripsó Gyula Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 2-4 C. lépcsőház I/5. szám alatti lakos részére az 5 éves határozott 
időre, 2011. december 31-ig bérbe adott, Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti, 
4. számú, 21 m2-es, önkormányzati tulajdonú gépkocsitároló 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 9. § (2) bekezdése és 40. §-a alapján - a szerződés lejártát követően -  
3 évvel, 2014. december 31-ig meghosszabbítja.  

 
A képviselő-testület a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díját az 
57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 500,- Ft/ m2/hó 
összegben állapítja meg. 

 
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. december  31. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
542/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, tekintettel a 151/2011.  
(IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján a Pedagógiai Szakszolgálat 
növekedett feladataira, a Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat engedélyezett 
álláskeretét 2011. december 20-tól 1 fő ügyviteli állással megemeli a szakszolgálati 
feladatok ellátására. 

 
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2011. 
december 20-tól 173 fő. 

 
Felhívja az intézmény igazgatójának figyelmét arra, hogy az állást igyekezzen 
támogatott foglalkoztatás keretében betölteni. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati 
Rendelet soron következő módosításakor a létszám-előirányzat módosításáról. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2011. december 20. - az értesítésre 

 2012. február 28. -   az előirányzat módosítására 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
543/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a Bíráló 
Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat IX. 
fejezetének 1. pontja szerint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 339/2011.  
(IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben 
elhatározott „Közoktatási intézmény funkcionális felújításához, átalakításához 
szükséges engedélyes terv” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 
1. A REProjekt Építésziroda Kft. (1139 Budapest, Röppentyű u. 73. B. Lház. 

FK 3.) ajánlata érvényes, ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően 
teljesítette, így a szerződés teljesítésére alkalmasnak bizonyult, s az ajánlattal 
egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel. 

 
2. A Pallér Triász Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 2.) ajánlata érvényes, 

ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, s az árra 
vonatkozó indokolása is elfogadható, így az ajánlattevő szerződés teljesítésére 
alkalmasnak bizonyult, s az ajánlattal egyéb érvénytelenségi ok nem merült fel. 

 
3. A Képviselő-testület a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé 

nyilvánítja. 
 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések elvégzésére. 
 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
544/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja értelmében a 
Bíráló Bizottság véleményének figyelembevételével a Közbeszerzési Szabályzat 
IX. fejezetének 1. pontja szerint a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 339/2011. 
(IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott közbeszerzési tervben 
elhatározott „Közoktatási intézmény funkcionális felújításához, átalakításához 
szükséges engedélyes terv” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntését, mint 
döntéshozó, az alábbiak szerint hozza meg: 
 
1. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a Pallér Triász Kft-t (4080 

Hajdúnánás, Dorogi u. 2.) nyilvánítja, mivel a cég nevéhez fűződik a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 

 
2. A fenti tárgyú közbeszerzési eljárás második helyezettjévé a REProjekt 

Építésziroda Kft-t (1139 Budapest, Röppentyű u. 73. B. Lház. FK 3.) 
nyilvánítja, mivel a cég nevéhez fűződik a második legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse, valamint az 
eljárás nyertesével a szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
  

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
545/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tervezés - 
kerékpárút fejlesztése” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során 
- mint döntéshozó - a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján 
megállapítja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  
(a továbbiakban: 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 DEBRE-FORG Forgalomtechnikai, Tervező és Tanácsadó Bt. 

(székhelye: 4002 Debrecen, Vihar u. 26.)  
− a TERRAquia Településrendezési, Vízgazdálkodási és Közlekedéstervező 

Kft. (székhelye: 1149 Budapest, Bíbor u. 9. VI/35.) 
− a KONZOL 50 Magas- és Mélyépítő Tervező Kft. (székhely: 4026 

Debrecen, Csemete u. 1. 3/23.). 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.  
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő:  2011. december 20. - az értesítésre 

                  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
546/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tervezés - 
kerékpárút fejlesztése” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során 
- mint döntéshozó - a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján 
megállapítja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény  
(a továbbiakban: Kbt.) 250. § (3) bekezdés g) pontjára tekintettel a Kbt. 92. § 
b) pontja alapján az eljárás eredménytelen, mivel az eljárásban kizárólag 
érvénytelen ajánlatok vettek részt. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőket értesítse.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő:  2011. december 20. - az értesítésre 
 

                  
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
547/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati forrásból 
meg kívánja valósítani a kerékpárhálózat fejlesztését célzó elképzeléseit, 
ezért a tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges forrást, bruttó  
2.857.500,- Ft összegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 
betervezi. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a tervezés költségének a 2012. évi 
költségvetésbe történő tervezéséről gondoskodjon. 

  
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. február 15. - a költségvetésben a forrás biztosítására és a 

beszerzésre 
 

                  
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
548/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Pénzes 
Lászlóné (4080 Hajdúnánás, Tégláskert u. 25. szám) részletfizetés engedélyezése 
iránti kérelmét és úgy határoz, hogy a 431/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal hatályában fenntartott 410/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi 
Határozatával megállapított 238.903 Ft visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez 
kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít az alábbi feltételekkel.  

 
Pénzes Lászlóné a fennálló 238.903 Ft tartozását 12 hónap alatt, 2012. december 
15-ig köteles megfizetni.  
Az első havi törlesztőrészlet összege 19.904 Ft, esedékessége 2012. január 15. 
Ezt követően minden hónap 15. napjáig 19.909 Ft-ot köteles megfizetni.  

 
Amennyiben a részletfizetés ideje alatt valamely részlet megfizetésével 
késedelembe esik, úgy a részletfizetési kedvezményt elveszti és a fennálló teljes 
tatozás egy összegben esedékessé válik a késedelem időpontját követő hónap 15 
napjáig. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse 
és gondoskodjon a határozat szerinti részletfizetés megtörténtének ellenőrzéséről. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. – a kérelmező értesítésére 

   2012. december 15. – a tartozás megfizetésének ellenőrzésére 
        
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
549/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Szincsák Zoltán 
(4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 41/A. szám) részletfizetés engedélyezése iránti 
kérelmét és úgy határoz, hogy a 431/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal hatályában fenntartott 410/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi 
Határozatával megállapított 973.636 Ft visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez 
kamatmentes részletfizetési kedvezményt biztosít az alábbi feltételekkel.  

 
Szincsák Zoltán a fennálló 973.636 Ft tartozását 12 hónap alatt, 2012. december 
15-ig köteles megfizetni.  
Az első havi törlesztőrészlet összege 81.140 Ft, esedékessége 2012. január 15. 
Ezt követően minden hónap 15. napjáig 81.136 Ft-ot köteles megfizetni.  

 
Amennyiben a részletfizetés ideje alatt valamely részlet megfizetésével 
késedelembe esik, úgy a részletfizetési kedvezményt elveszti és a fennálló teljes 
tatozás egy összegben esedékessé válik a késedelem időpontját követő hónap 15 
napjáig. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse 
és gondoskodjon a határozat szerinti részletfizetés megtörténtének ellenőrzéséről. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. – a kérelmező értesítésére 

   2012. december 15. – a tartozás megfizetésének ellenőrzésére 
    
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
550/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Czifra Imre (4080 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 79. szám) egyéni vállalkozóval kötött 1142-2/2011. 
számú vállalkozási szerződés VII. pontja, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 196. §-a és 339-340. §-ai 
alapján úgy határoz, hogy a Vállalkozó által a Hajdúnánási Óvoda 4080 
Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti tagóvodájában tárolt és onnan 2011. 
február 15-e és 16-a között ismeretlen tettes által eltulajdonított eszközeinek 
értékét nem téríti meg. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy Czifra Imre (4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 79. 
szám) értesítéséről gondoskodjon. 

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

 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
                                                          



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
551/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Piroska a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 98. fszt. 1. szám alatti, 30 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást a 183/1999. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves 
időtartamra, 2002. december 01-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 229/2002. (XII. 
19.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2005. december 01-ig, illetve a 
21/2006. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december  
01-ig, majd a 463/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 
2011. december 01-ig meghosszabbított. Az összesen tizenkettő éves határozott időre 
bérbe adott, és a 40/2003. (II. 10.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Mártírok u. 7. II/7. szám alatti,  
51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos 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 nem hosszabbítja meg. 

 
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. december 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
552/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Mária a 200/2/2002. (XI. 
19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/9. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú, 50 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakást három éves 
időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 322/2005. (XII. 
22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 
465/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 
12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II/9. szám alatti, 50 m2-es, 
1+fél szobás, összkomfortos 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. december 12-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:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
553/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Mirkó Beáta a 200/3/2002.  
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III/13. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonú, 50 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakást három éves 
időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 314/2005. (XII. 
22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve a 
469/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 
12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III/13. szám alatti, 50 m2-
es, 1+fél szobás, összkomfortos 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. december 12-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:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
554/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Anikó a 200/7/2002.  
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. I/1. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 43 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakást három 
éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 325/2005. 
(XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve 
a 478/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 
12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. I/1. szám alatti, 
43 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos 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. december 12-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:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
555/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs Tibor László a 200/6/2002. 
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. I/2. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 48 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakást három 
éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 308/2005. 
(XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve 
a 479/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 
12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. I/2. szám alatti, 
48 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos 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. december 12-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:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
556/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Istvánné a 201/8/2002.  
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. II/4. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 43 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakást három 
éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 307/2005. 
(XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve 
a 480/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 
12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. II/4. szám alatti, 
43 m2-es, 1 szobás, összkomfortos 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. december 12-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:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
557/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vandróczki Zoltán a 199/2/2002. 
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. I/2. 
szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 55 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakást három 
éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 305/2005. 
(XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-ig, illetve 
a 482/2008. (XII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. december 
12-ig történt meghosszabbítással összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. I/2. szám alatti, 
55 m2-es, 2 szobás, összkomfortos 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. december 12-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:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2011. december 31. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
558/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Béla a 419/2008. (XI. 20.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Csokonai u. 14. IV/20. szám alatti, 
önkormányzati tulajdonú, 51 m2-es, 2 szobás, komfortos lakást három éves időtartamra, 
2011. december 15-ig, szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három éves határozott 
időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Csokonai u. 14. 
IV/20. szám alatti, 51 m2-es, 2 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. december 
15-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. december 31. 
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  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december  
16-án – pénteken – du. 13,25 órai kezdettel megtartott zárt  üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 
559/2011. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Seresné Daróczi Erika a 
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. II/8. szám alatti, 41 m2-es, 1 szobás, összkomfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 292/2004. (XII. 16.) számú Képviselő-testület 
Határozattal három éves időtartamra, 2007. december 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, 
melyet a 36/2008. (I. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2010. 
december 31-ig, illetve a 456/2010. (XII. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat  
6 hónappal, 2011. június 30-ig, illetve a 269/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi 
Határozat 6 hónappal, 2011. december 31-ig meghosszabbított. Az összesen hét éves 
határozott időre bérbe adott, - a 2007. december 12-ei lakáscsere folytán - az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. fszt. 1. szám alatti, 
63 m2-es, 3 szobás, összkomfortos 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 - 1 évvel, 2012. december 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. december 31. 
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  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 


