
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
76/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő, valamennyi lakás - és nem lakás célú helyiségre 
vonatkozó érvényes bérleti szerződést 2012. április 1-jei hatállyal módosítani 
kívánja, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak alapján. 

 
 Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúnánási Építő és 

Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse. 
 

Felkéri a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-t, mint bérbeadót, hogy a testület 
döntéséről az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlőket értesítse, valamint 
a bérleti szerződéseket a testület döntésének megfelelően módosítsa. 

 
Felelős: Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. 
Határidő: 2012. március 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
77/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 
rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni ellátások helyi 
szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendelet  
33.§ - 36.§-aiba foglalt Szociális földprogram Szervezeti és Működési 
Szabályzatát megismerte.  

 
Felelős:     - 
Határidő: - 

 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
78/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
meg kívánja vizsgálni a Mezei Őrszolgálat (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy  
u.  15. szám) keretében foglalkoztatott munkavállalók létszám bővítésének 
lehetőségét. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a létszámbővítés lehetőségének megvizsgálását 
követően, ismételt előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 31. 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
79/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel az 507/2011. 
(XII. 02.) számú Képviselő-testületi Határozattal módosított 434/2011. (X. 27.), 
valamint a 435/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi Határozatára - úgy 
határoz, hogy 210 db házszámtáblát a Dekorinfó 2005 Bt-től (4080 Hajdúnánás, 
Korponai u. 51. szám), darabonként bruttó 990,- Ft összegért, azaz mindösszesen 
207.900,- Ft-ért megvásárol. 

 
A képviselő-testület a táblák költségét, bruttó 207.900,- Ft-ot, az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében a város- és községgazdálkodási szolgáltatások 
szakfeladat terhére biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 10. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
80/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdése alapján - úgy határoz, 
hogy az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete alapján 
forgalomképtelennek minősülő vagyonából egyik vagyonelemet sem minősíti 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként 
forgalomképtelen törzsvagyonnak. 

 
Felelős:  - 
Határidő: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
81/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés e) pontja alapján pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetői 
állásának betöltésére a melléklet szerint. 

 
A magasabb vezetői állásra vonatkozó pályázat kiírására az intézmény vezetésére 
vonatkozó magasabb vezetői megbízás 2012. július 31. napjával történő lejárta miatt kerül 
sor. 
A magasabb vezetői megbízás 2012. augusztus 1. napjával tölthető be. 

 
A pályázati felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint ennek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló, többször módosított 138/1992. (X. 08.) Korm. rendelet 5. § (5)-(8) bekezdésében 
foglalt feltételekkel és tartalommal a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán és az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben kell közzétenni. 

 
A képviselő-testület a pályázatot a Hajdúnánási Újságban is közzéteszi, és a város 
honlapján megjelenteti. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívásnak a melléklet szerint történő 
közzétételéről, valamint a pályázat(ok) elbírálására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 26. - pályázati felhívás közzététele 

                    2012. június 30.    - előterjesztés a pályázat(ok) elbírálására 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 



Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezető 

(igazgató) beosztás ellátására 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A vezetői megbízás időtartama:  
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012. 08. 01. napjától  2017. 07. 31. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. szám 
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvényben  és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint ennek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló, 
többször módosított  138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

- Egyetem, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdése és 18. § 
(1), (4) és (7) bekezdései szerinti végzettség és szakképzettség,  

- Legalább 5 év - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (5)-(6) 
bekezdéseiben meghatározott - pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

- Büntetlen előélet  
 
Előnyt jelent: 

- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai életrajz, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési 

elképzeléseket is részletező program, 
- iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, 

állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai,  
- három hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi 

bizonyítvány, 
- nyilatkozatot arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló 

testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 



A pályázatot 6 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 5 példány - 
amelyek közül 1 elektronikus adathordozón nyújtandó be – csak a szakmai önéletrajzot és a 
vezetési programot tartalmazza.)   

 
A beosztás betöltésének időpontja: 
A beosztás legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 02. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdúnánás város polgármestere 
nyújt.  
Cím: Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; Telefon: 06 (52) 381-411/105 mellék. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére 
történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  ………/ 2012., valamint a pályázott 
munkakör megnevezését: tanár munkakörben, igazgató beosztás.  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30. 
  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Oktatási és Kulturális Közlöny - 2012. március 26. 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapján - 2012. március 01. 
Hajdúnánási Újság - 2012. március 15. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. március 26.  
A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött 
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  
  
Hajdúnánás, 2012. február 23. 
 
 
 
 
 Szólláth Tibor 
 polgármester 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
82/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2011. (III. 31.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát figyelembe véve úgy határoz, hogy a 
373/2009. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozatát hatályon kívül 
helyezi.  

 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
83/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1) bekezdése alapján 
úgy határoz, hogy a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott 
általános iskola - Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; 4080 
Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. sz.; OM azonosító: 031026) - felvételi körzete 
Hajdúnánás közigazgatási területe. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető és a 
szülők tájékoztatásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 01.- intézményvezetők, szülők tájékoztatása 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
84/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a versenyeken, 
pályázatokon sikeresen szereplő tanulók erkölcsi, anyagi elismeréséről szóló 
Jutalmazási Szabályzat alapján a mellékletben meghatározottak szerint, a 
versenyeken és pályázatokon sikeresen szereplő  
− 65 tanuló egyéni jutalmazására  556.000,- Ft-ot, 
− a 19 csapat jutalmazására            244.000,- Ft-ot 
biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 
A képviselő-testület elhatározza, hogy a mellékletben megjelölt, oklevél 
elismerésben részesülő tanulók, csoportok részére az oklevél átadására intézményi 
keretek között - ünnepség keretében - kerüljön sor. 

 
Felkéri a polgármestert a jutalmazással kapcsolatos feladatok elvégzésére, az 
elismerések városi ünnepség keretében történő átadására és az intézményvezetők 
értesítésére. 

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

 
kmft. 

 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
   



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
85/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben Tanulók 
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók 
jellemző adatait 2012. február hónaptól 2012. június hónapig az alábbi tanulókat 
támogatja a megnevezett összeggel: 

 
Ssz. Név Lakcím 

Hajdúnánás 
Javasolt összeg 

(Ft) 
1. Áfra Gergely Szabolcs u. 9/a. 4.000,- 
2. Balogh Boglárka Dankó Pista u. 1.   8.000,- 
3. Bogdán Anita Ady Endre krt. 21. 2/8 8.000.- 
4. Bónis Róbert Dózsa György u. 26. 6.000,- 
5. Csomós Petra Kéky Lajos u. 4. 2/7. 8.000.- 
6. Csuka Nándor Mátyás király u. 19.  4.000,- 
7. Dancs Balázs Magyar u. 25. 4.000.- 
8. Dézsi Lajos Nyíregyházi u. 41. 4.000,- 
9.  Dobány Alex Munkácsy út 15. 4.000,- 
10.  Fehér Gyöngyi Bocskai u. 58. 4.000,- 
11. Fejér László Attila u. 28. 6.000,- 
12. Fekete Norbert Tizedes u. 70. 6.000.- 
13. Hajdu Nikolett Csiha Győző u. 15. 6.000,- 
14. Halász Tamás Mártírok útja 9. IV. em. 14. a. 4.000,- 
15. Harsányi Margit Szatmár út 5. 4.000,- 
16. Helmeczi Mihály Kossuth u. 83. 8.000.- 
17.  Horváth Attila Munkácsy 45. 4.000,- 
18. Horváth Richárd László Nyíregyházi u. 48. 6.000.- 
19. Jámbor Zoltán Kabay János u. 53. 4.000,- 
20. Jóna Irén Árpád u. 9/a 4.000,- 
21. Karcagi Zsolt Kazinczy u. 18. 4.000,- 
22. Kéki Tímea Hunyadi út 6-8. C. II. em. 9. a. 8.000,- 
23. Kéki Zsolt Táncsics Mihály u. 17.  8.000.- 
24. Kiss Ildikó Újszőlő 28. 6.000,- 
25. Kiss Gergő Lajos Fáy András u. 10.  6.000,- 
26.  Kovács Zsolt Arany János u. 14. 8.000,- 
27. Máró Norbert András Magyar u. 52. 4.000,- 
28. Martinek Nikolett Malom út 9. 6.000,- 
29. Mészáros József Márk Reményi u. 6. 8.000,- 
30. Mikó Imre Dávid Dobó István u. 26. 4.000,- 
31. Mirkó Mónika Dorogi út 17. 4.000,- 
32. Nagy Anikó Hadnagy u. 59. 6.000.- 
33. Nagy Anna Kossuth u. 73/a 8.000,- 
34. Nagy Nikolett Köztársaság tér 2-3. A . fszt. 1. 6.000,- 
35. Nagy Sándor Hódos Imre u. 27/a. 6.000,- 
36. Pálóczi Ádám László Reményi u. 1/A. 8.000,- 



37. Pálóczi Krisztina Achim András u. 18. 6.000,- 
38. Potóczky László Achim András u. 40. 8.000,- 
39. Reszegi Ágnes Móricz P. 21. 4.000,- 
40. Sárga Krisztián Roland Korponai u. 63. 4.000,- 
41. Seres Richárd Ady Endre krt. 33. III. em. 11. a. 4.000,- 
42. Síró Norbert Daróczi Ambrus u. 1. 4.000,- 
43. Szucskó Sándor István Dózsa György u. 9. 4.000,- 
44. Torma Éva Kasza u. 30. 6.000.- 
45. Varga Bence Rákóczi u. 21.  6.000.- 
46. Varga Erika Hajdú u. 78/A.  6.000.- 
47. Veres Zoltán Nyíregyházi u. 5. 6.000.- 
48. Vitányi Lajos Magyar út 54. 6.000,- 
49. Volosinovszki Anett Széchenyi krt. 53. 6.000,- 
50. Zilahi Antal Dávid Balogh Zsuzsanna u. 18. 4.000,- 

 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatások folyósításáról, valamint a pályázók 
értesítéséről gondoskodjon. 

  
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: folyamatos, illetve 2012. március 10. - az értesítés megküldésére 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
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K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
86/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012. 
március 1. napjától a Hajdúnánási Óvodánál egy fő álláshelyet megszüntet. 

 
A fentiek végrehajtása után a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett álláskerete 2012. 
március 1. napjától: 63 fő. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati 
Rendelet soron következő módosításakor a létszám-előirányzat módosításáról és az 
intézményvezető értesítéséről gondoskodjon. 

                     
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
87/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
városi Bűnmegelőzési Tanács tagjairól szóló 28/2011. (I. 27.) számú 
Képviselő-testületi Határozatát 2012. március l-jei hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja:  
Az 1. pontban meghatározott, a Tanács tagjává megválasztott „Hajdúnánási 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelye: 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5. 
szám” megnevezést „Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám” megnevezésre 
módosítja. 
 

 Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintettet értesítse. 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 29. - az értesítésre 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
88/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2011. (I. 27.) 
számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott városi Bűnmegelőzési 
Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 

 
2.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 

Város Bűnmegelőzési Tanácsának Szervezeti és Működési Szabályzatát 
megismerte és azt a melléklet szerint elfogadja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintetteket értesítse.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 29. - az értesítésre 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

HAJDÚNÁNÁS VÁROS 
BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSÁNAK 

 
 
 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bűnmegelőzési Tanács  
Szervezeti és Működési Szabályzata 

 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint az 
önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának társadalmi segítésére és 
ellenőrzésére bűnmegelőzési és közbiztonsági szervezetet hozhatnak létre. 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 341/2008. (X. 16.) számú  
Képviselő-testületi Határozatával elfogadta Hajdúnánás Város Bűnmegelőzési Koncepcióját, 
melynek alapján a városi Bűnmegelőzési Tanács létrehozására került sor. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti, 
közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás elősegítése mellett, Hajdúnánás lakossága 
biztonságérzetének növelése, a bűncselekmények megelőzése, számának csökkentése, a város 
közrendjének, közbiztonságának javítása a Bűnmegelőzési Tanács feladata. 
A Bűnmegelőzési Tanács megnevezése:  Hajdúnánás Város Bűnmegelőzési Tanácsa 
A Bűnmegelőzési Tanács székhelye:  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében a  
Bűnmegelőzési Tanács működésének szabályait maga határozza meg, az alábbiak szerint: 
 

I.  

Általános rendelkezések 

1. A közbiztonság területén jelentkező helyi önkormányzati feladatok stratégiájának, 
kezelésének kidolgozása és hatékony működtetése. 

 

2. A Bűnmegelőzési Tanács véleményező, javaslattevő szervezet, mely a város 
lakosságának, civil szervezeteinek, intézményeinek és gazdasági egységeinek 
együttműködésével valósítja meg céljait. 

 
3. A Bűnmegelőzési Tanács az alakuló ülésén minősített többséggel elfogadott Szervezeti és  

Működési Szabályzat alapján működik.  
 

II. 

A Bűnmegelőzési Tanács szervezete 

1. A Bűnmegelőzési Tanács tagjai: 
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
- Városrendészeti tanácsnok 
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
- Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
- Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság 
- Mezei Őrszolgálat 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
- Hajdúnánási Polgárőr Egyesület 
- „Őrszem” Bűnmegelőzési Egyesület Biztonsági Szolgálat 
- Közbiztonsági Alapítvány 
- Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezet 

Hajdúnánási Mentőállomása 



- Hajdúnánási Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 
 

2.  Tanácskozási joggal felruházott tag:  
- Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
 

III. 

A Bűnmegelőzési Tanács feladata és hatásköre 

1. A Bűnmegelőzési Tanács a tárgyévre vonatkozó, rögzített munkaterv szerint tartja üléseit.  
 
2. A Bűnmegelőzési Tanács döntési, irányítási jogkörrel nem rendelkezik, kizárólag 

javaslattevő, véleményező tevékenységet lát el. 

3. A Bűnmegelőzési Tanács javaslatait, véleményét állásfoglalások formájában rögzíti. 

4. A Bűnmegelőzési Tanács munkájában annak tagjai személyesen vagy képviselőjük – 
elsősorban vezetőjük – útján vesznek részt. Akadályoztatása esetén a szervezet vezetője 
érdemi helyettesítéséről gondoskodik.  
Ebben az esetben a szervezetek állandó képviselőjének akadályoztatása esetén, a tagok, a 
helyettesítőnek kötelesek írásos meghatalmazást adni, melyet a Bűnmegelőzési Tanács 
ülésén a helyettesítőnek át kell adnia a jegyzőkönyvvezető részére.  
 

5. A Bűnmegelőzési Tanács tagjai díjazásra és költségtérítésre nem jogosultak. 
 
6. A Bűnmegelőzési Tanács minősített többségű szavazással, szavazati joggal rendelkező 

tagjai sorából alelnököt választ.  
 
7. A Bűnmegelőzési Tanács tagjainak megbízatása megszűnik: 
  a.) lemondással 
  b.) a Bűnmegelőzési Tanács tagságának megszűnésével. 
 
 

IV. 

A Bűnmegelőzési Tanács tagjainak feladata és hatásköre 

1. Az elnök 
a. összehívja és vezeti a Bűnmegelőzési Tanács ülését, 
b. megállapítja és az ülés alatt figyelemmel kíséri az ülés határozatképességét, 
c. biztosítja az ülés zavartalan rendjét, 
d. a Bűnmegelőzési Tanács munkatervében meghatározott ülést megnyitja, 

vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, 
e. a vita alapján megfogalmazza a napirendi ponthoz kapcsolódó véleményt, 

olyképpen, hogy arra egyértelmű igen-nel, vagy nem-el lehessen szavazni, 
f. a napirendi pontot szavazásra bocsátja, majd kihirdeti a vélemény alapján 

elfogadott állásfoglalást, 
g. berekeszti az ülést 

 

 



2. Az alelnök 
a. az elnök akadályoztatása esetén ellátja az 1. pontban meghatározott elnöki 

feladatokat 
 

3. A Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. 
a. tanácskozási joggal vesz részt a Bűnmegelőzési Tanács ülésein  
b. tájékoztatást ad a tanács üléséről.  
 

4. A Bűnmegelőzési Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, mindkettőjük 
akadályoztatása esetén – függetlenül az általuk meghatalmazott helyettesítőtől - az ülésen 
megválasztott levezető elnök vezeti.  

5. A Bűnmegelőzési Tanács elnöke Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 által megválasztott személy lehet. 

6. A Bűnmegelőzési Tanács ülésein szavazati joggal a Bűnmegelőzési Tanács tagjai 
 rendelkeznek. 

V.  

A Bűnmegelőzési Tanács működése 

1. A Bűnmegelőzési Tanács feladatait az ülésein gyakorolja. 
2. A Bűnmegelőzési Tanács félévente (tavasszal és ősszel), - ill. rendkívüli esetekben az 

elnök, vagy a tanács legalább 3 tagjának kezdeményezésére - ül össze. 
3. Az ülés meghívóját és írásos anyagát az ülést megelőző 8. napig kell a tanács 

tagjaihoz eljuttatni. 
 

4. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, mely tartalmazza 
a Bűnmegelőzési Tanács tagjait, a jelenlévő tagokat, illetve azok meghatalmazottjait, a 
hozott állásfoglalásokat és a leadott szavazatokat. 

5. A jegyzőkönyvet az elnök és az alelnök írja alá.  
6. A jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó egyéb dokumentumok kezelését és 

megőrzését a Polgármesteri Hivatal végzi. 
7. A Bűnmegelőzési Tanács ülése határozatképes, amennyiben a szavazati joggal 

rendelkező tagok több mint fele jelen van.  
8. A ülésen jelen lévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek, 

döntésüket állásfoglalás formájában rögzítik. A tárgyban megfogalmazott kisebbségi 
véleményt az állásfoglalás végén rögzíteni kell. Minősített többségű szavazás 
szükséges a szervezeti és működési rend elfogadásához, valamint az elnök és alelnök 
megválasztásához. 

9. A Bűnmegelőzési Tanács ülései nyilvánosak. 
 

VI.  

Záró rendelkezések 

A Bűnmegelőzési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. március 1-jén lép 
hatályba. 
 
Hajdúnánás, 2012. február 23. 
 Dombi György 
 elnök 



 

K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
89/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat és a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének 
végrehajtására kötött együttműködési megállapodást megismerte, azt a melléklet 
szerint jóváhagyja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, felkéri 
továbbá, hogy Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, 
Kisfaludy u. 15. szám) elnökének értesítéséről gondoskodjon. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötést követő 30 napon belül a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet módosítását terjessze a képviselő-
testület elé. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 1.    - értesítésre 

 2012. március 15. - együttműködési megállapodás megkötésére 
 2012. április 15.  - SZMSZ módosítás előterjesztésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI   MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött egyrészről a Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, 
Köztársaság tér 1. szám) - képviseletében: Szólláth Tibor polgármester, másrészről a 
Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám) 
- képviseletében: Csiki Juliánna elnök, (továbbiakban: RNÖ) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételekkel: 
Jelen megállapodás az együttműködő felek részéről a következő jogszabályok alapján jött 
létre: 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 
- a nemzetiségek jogállásáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nj.tv.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 
- a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Ptk.) 
 

1. Az önkormányzat RNÖ működésével kapcsolatos kötelezettségei 
 

a) Az önkormányzat a RNÖ részére kizárólagos használatra az önkormányzati feladat 
ellátásához a 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám alatt, egy külön bejárattal 
rendelkező, 2 helyiségből álló épületrészt, a szükséges tárgyi, technikai eszközökkel 
felszerelve biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket 
és fenntartási költségeket viseli (Az átadott eszközök listáját a megállapodás 1. számú 

melléklete tartalmazza). 
b) Közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi nap - megtartása 

érdekében a RNÖ igényelheti, hogy a helyi önkormányzat bocsásson a rendelkezésére e 
célra alkalmas helyiséget. A helyiség igénylését a rendezvény megtartása előtt 15 
nappal köteles a RNÖ elnöke a jegyzőnél írásban bejelenteni, valamint a kijelölt 
helyiséget rendeltetésszerűen a megjelölt időpontban használni.  

c) A RNÖ a használt javakat csak alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti 
igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda 
gondosságával kezelheti, a használat jogát az önkormányzat érdekeit kímélve 
gyakorolhatja. 

d) Az önkormányzat a működéshez, testület tisztségviselői, képviselői feladatok 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja az Nj.tv 80. § (1) b)-e) 
pontjában foglaltaknak megfelelően és az f) pont szerint viseli a feladatellátásához 
kapcsolódó költségeket.  

e) Az önkormányzat a jogszabályból eredő névmódosulást – Hajdúnánási Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat – a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartás felé adatváltozás címén bejelenti. 

f) Az önkormányzat a RNÖ részére az önkormányzat által választott számlavezetőnél 
önálló fizetési számlát nyit a Magyar Államkincstáron keresztül.  

g) Az önkormányzat a RNÖ részére önálló adószámot kér a Magyar Államkincstáron 
keresztül.  

 
Az e)-f)-g) pontokban foglalt kötelezettségeknek Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala a szerződéskötés időpontjában már eleget tett. 
 
 
 
 
 



2. A költségvetés előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok 

 
2012-től külön-külön elemi költségvetés készül az önkormányzat, és a RNÖ részére, amelyet 
a RNÖ vonatkozásában annak elnöke terjeszt a RNÖ Testülete elé elfogadásra. Az önálló 
elemi költségvetésből következően, 2012. január 1-től a RNÖ gazdálkodásáról önálló 
könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni.  E feladatok ellátásáról az Áht. 27. 
§-ban meghatározott szerv, azaz Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(továbbiakban: Hivatal) gondoskodik jelen megállapodásban foglaltak alapján. 
 

2.1. költségvetési koncepció elkészítése 
  
a.)  A költségvetési koncepció összeállítását megelőzően a jegyző a RNÖ elnökével áttekinti 

a RNÖ következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, az állami 
támogatás összege mellett tájékoztatást ad az önkormányzat képviselő-testületének 
döntése alapján az önkormányzat által esetlegesen megítélt éves támogatásról, ezzel 
egyidejűleg információt szolgáltat annak célhoz kötöttségéről is. 

b.) A RNÖ elnöke a jegyző által nyújtott információk birtokában a RNÖ elé terjeszti a 
költségvetési keretszámokat, amely ennek alapján kialakítja költségvetési koncepcióját.  

c.) A RNÖ elnöke a költségvetési koncepció tervezetét a tárgyév november 30-ig, az 
általános választások évében legkésőbb december 15-ig a RNÖ elé terjeszti. 

 
2.2. A RNÖ költségvetési határozat-tervezetének előkészítése 

 

a.)  A költségvetési törvényből adódó részletes információk megismerése után a költségvetési 
határozat előkészítése érdekében a jegyző folytatja az egyeztetést a RNÖ elnökével. A 
jegyző haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a RNÖ költségvetésének megtervezéséhez 
szükséges adatokat.  

b.)  A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ költségvetési határozat-tervezetét                          
(és a zárszámadási határozat-tervezetét is) jelen megállapodás alapján a költségvetés 
szerkezetére vonatkozó szabályoknak megfelelően a Hivatal készíti elő minden év január  
31-ig.  

2.3. A költségvetés jóváhagyása 
 

A RNÖ elnöke a tárgyévi költségvetéséről szóló határozat-tervezetet az Áht-ban 
meghatározott szerkezetben és határidőre nyújtja be a RNÖ Testületnek minden évben a 
tárgyévi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő 45. napig. 
 

2.4 Információszolgáltatás a költségvetésről 
 

A Hivatal a RNÖ jóváhagyott elemi költségvetéséről a költségvetési határozat-tervezet 
testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül adatot szolgáltat a Magyar 
Államkincstárnak. 
 

2.5. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 
 
Ha a RNÖ költségvetésében az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevétel 
kiesése van, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával 
módosítja az éves költségvetésének előirányzatát.  
 
 
 



3. A költségvetési gazdálkodás 
 

3.1.A költségvetés végrehajtása 
 

A RNÖ gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el, jelen 
megállapodás 6-7. pontjaiban foglaltak alapján. 
 

3.2. Pénzellátás 
 

a.) Amennyiben az önkormányzat támogatásban részesíti a RNÖ-t, az éves költségvetési 
rendeletében meghatározott módon történő folyósításáról a jegyző az önkormányzat által a 
meghatározott rend szerint gondoskodik. 

b.) A RNÖ bank- és készpénzforgalmának lebonyolítására és a gazdálkodására vonatkozó 
operatív szabályokat a Hivatal szabályzatai tartalmazzák.  

 
4. Évközi és éves beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
4.1. Információszolgáltatás az elemi költségvetési beszámolókról, évközi jelentések 

 
a.) A Hivatal a RNÖ költségvetésének első félévéről június 30-ai fordulónappal a féléves 

elemi költségvetési beszámolót minden év augusztus 10-ig, a költségvetési évről 
december 31-ei fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolót minden év március 
10-ig nyújtja be a Magyar Államkincstárhoz. 

b.) A Hivatal a RNÖ gazdálkodásáról jogszabályi előírásoknak megfelelően negyedéves 
mérlegjelentést és költségvetési jelentést készít, melyet a Magyar Államkincstárhoz tárgy 
negyedévet követő hónap 25-éig nyújt be. 

 
4.2. Évközi beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
a.)  A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ gazdálkodásának első félévi és háromnegyed 

éves helyzetéről szóló beszámolók határozat-tervezetét jelen megállapodás alapján a 
Hivatal közreműködésével készíti el. 

b.) Az így előkészített határozat-tervezetet az elnök féléves beszámoló esetén minden év 
szeptember 15-ig, háromnegyed éves beszámoló esetén a költségvetési koncepció 
ismertetésekor a RNÖ elé terjeszti. 

 
4.3. Zárszámadási kötelezettség teljesítésének rendje 

 
a.) A felek megállapodnak abban, hogy a RNÖ a költségvetési zárszámadási határozat-

tervezetét jelen megállapodás alapján a költségvetési határozat szerkezetére vonatkozó 
Ávr. előírásainak megfelelően a Hivatal közreműködésével készíti el. 

b.) Az így előkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök minden év április 30-ig a 
RNÖ elé terjeszti. 

 
5. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 

 
a.) A Hivatal a RNÖ vagyoni, számviteli nyilvántartásait az önkormányzat nyilvántartásain 

belül elkülönítetten vezeti. 
b.) A számviteli nyilvántartásokhoz és egyéb – jogszabályokban meghatározott – 

adatszolgáltatásokhoz nyújtott adatok valódiságáért a RNÖ elnöke, és a jegyző együttesen 
felelős.  



c.) A RNÖ tulajdonában, és használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal 
Önkormányzati és Szervezési Irodája vezeti. A leltározáshoz, selejtezéshez és a 
vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a RNÖ elnöke szolgáltat a 
jegyző által írásban kijelölt munkatársa számára. 

 
6. Kötelezettségvállalással, pénzügyi ellenjegyzéssel, utalványozással, érvényesítéssel 

és szakmai teljesítésigazolással kapcsolatos feladatok 
 

6.1. RNÖ kötelezettségvállalásának szabályai  
 

a) Kötelezettségvállalásra a RNÖ esetében az elnök, vagy az általa írásban felhatalmazott 
személy jogosult.  

b) Szakmai teljesítés igazolására a RNÖ elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott 
személy jogosult.  

c) Utalványozásra a RNÖ elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult. 
 

6.2. A RNÖ kötelezettségvállalásával kapcsolatosan helyi önkormányzatot terhelő 
feladatok 

 
d) Kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal Közgazdasági Irodájának 

vezetője, távollétében a Közgazdasági Iroda Költségvetési Csoportjának vezetője 
jogosult. 

e) Érvényesítésre a jegyző által kijelölt és pénzügyi-számviteli szakképesítéssel 
rendelkező, a Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.   

 
Az a)-e) pontban szabályozott kérdések részleteit a Hivatal gazdálkodási szabályzata 
tartalmazza. A szabályzat tartalmát a RNÖ elnöke és képviselői kötelesek megismerni és az 
abban foglaltakat betartani. 
Határidő: megállapodás aláírásától számított 15 nap 

 
7. Összeférhetetlenség szabályai 

 
1. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre 

vonatkozóan – azonos személy nem lehet. 
2. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 
3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolásra irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységét közeli 
hozzátartozója (Ptk.  685. § b) pontja), vagy a maga javára látná el. 

4. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra, érvényesítésre és 
teljesítés igazolásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról nyilvántartást kell vezetni 
a Hivatal  vonatkozó szabályzatának melléklete szerinti nyomtatványon.  

 
8. A RNÖ működési feltételeinek, gazdálkodásának eljárási és dokumentációs 

részletszabályai, adatszolgáltatási feladatok 
 

Az Önkormányzathoz érkezett valamennyi – RNÖ működését érintő – dokumentumot, vagy 
annak másolatát haladéktalanul továbbítani kell a RNÖ elnöke részére. Az ügyintézést 
igénylő dokumentumok alapján a jegyző által kijelölt kapcsolattartó személy a munkaköri 
leírásának megfelelően eljár az adott ügyben, bevonva a RNÖ elnökét. A RNÖ működésével 
kapcsolatos valamennyi dokumentumot a Hivatal iratkezelési szabályzatában foglaltak 



betartásával elkülönítetten kell kezelni. Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a RNÖ elnökének 
írásos jóváhagyása után teljesíti a jegyző által kapcsolattartóként kijelölt személy.  
A RNÖ működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási részletszabályait a jegyző a 
Hivatal szabályzataiban rögzíti, az ezeket végző személyek kijelölésének rendje is itt kerül 
meghatározásra.  
 

9. Egyéb RNÖ működésével kapcsolatos szabályok 
 

a) A jegyző, vagy annak - a jegyzőével azonos képesítési előírásoknak megfelelő - 
megbízottja vesz részt a RNÖ ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. 

b) A RNÖ testületi üléseinek előkészítéséhez kötődő feladatok ellátását (meghívók, 
előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések 
jegyzőkönyvének elkészítése, postázása) a Hivatal biztosítja. 

c) A Hivatal ellátja a testületi és tisztségviselői döntések előkészítését, a testületi 
döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási, valamint a RNÖ 
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat. 

d) A felek megállapodnak abban, hogy az önkormányzat a RNÖ költségvetési 
határozatának törvényességért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért, 
és egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. 

e) A RNÖ részére a központi költségvetésből igényelhető feladatalapú támogatással 
kapcsolatos adminisztrációs teendőket - a RNÖ elnökének kezdeményezése alapján – 
a Hivatal Közgazdasági Irodája látja el. A feladatalapú támogatás feltételeinek 
biztosítása a RNÖ feladata.   

   
Záró rendelkezések 

 
1.)  A felek  jelen megállapodást határozott időre, a RNÖ megbízatásának idejére kötik, 

évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják. 
2.) Az együttműködési megállapodást Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 89/2012. (II. 23.) számú határozatával, a Hajdúnánási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a ................................ számú határozatával jóváhagyta. 

3.) Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben az Áht., Nj.tv., Ávr.,  
valamint a Ptk. szabályai az irányadó. 

4.) Jelen megállapodás az aláírást követő napon lép hatályba, ezzel egyidőben a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Cigány Kisebbségi Önkormányzat között a 2010. 
december 20-én kelt együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 
 
Hajdúnánás, 2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Szólláth Tibor Csiki Juliánna 
polgármester Hajdúnánási RNÖ elnöke 

 
 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
90/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Újság 
kiadására vonatkozóan a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft-vel (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. szám) 2011. december 1-jén kötött 
vállalkozási szerződés módosítását megismerte és azt a melléklet szerint 
elfogadja. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának 
aláírására, továbbá felkéri arra, hogy a testület döntéséről a Nánás Pro 
Cultura Nonproft Kft. ügyvezetőjét értesítse. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 2. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - MÓDOSÍTÁS  
 

 
Amely létrejött egyrészről a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Adószám: 15372662-2-09 
Bankszámlaszám: 11738077-15372662 
Képviseli: Szólláth Tibor polgármester 
mint Megrendelő, 
 
Másrészről a 
Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft.  
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. 
Cégjegyzékszám: 09-09-021956 
Képviseli: Bíró István ügyvezető 
mint Vállalkozó (továbbiakban: Felek) között. 
 
 
A Felek között 2011. december 1-jén létrejött vállalkozási szerződés - amely alapján a 
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy kiadja a Hajdúnánási Újság 
nevezetű időszaki lapot, továbbá a kiadás keretében elvégzi a szerkesztési, tördelési és 
nyomdai munkákat: 
 
-  1. 1. pontjának első mondata a következők szerint módosul: Megrendelő megrendeli, 

Vállalkozó pedig elvállalja, hogy 2011. decemberétől 2012. március 31-ig havi egy 
alkalommal, 2012. április 1-jétől pedig havi két alkalommal kiadja a Hajdúnánási Újság 
nevezetű időszaki lapot. 

 
-  III. pontja a következők szerint módosul: 

 
„III. Ellenszolgáltatás 

  
 3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozót a vállalkozási szerződés 

teljesítéséért, 6.800 (hatezer-nyolcszáz) példány újság esetén, havi 167.000,-Ft 
vállalkozási díj illet meg, melyet az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében a 
vállalkozó részére megállapított önkormányzati támogatás keretében biztosít.  

    
3.2. A  vállalkozási díj vonatkozásában a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. a 
megrendelő felé az éves beszámolójában elszámolási kötelezettséggel tartozik.” 

 
A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 
 
Hajdúnánás, 2012. március 02. 
 
 
 

…………………………………………. …………………………………………. 
Megrendelő Vállalkozó 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
91/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a HPV elleni 
védőoltással kapcsolatos előterjesztést, és támogatja a védőoltás Hajdúnánáson az 
1998. január 1-december 31. között született 7. évfolyamos leányok, valamint az 
erre az évfolyamra járó korábban született lányok részére történő beadását. 

 
A képviselő-testület a három oltásból álló csomag árának fedezetét a Pharma-Sano 
Bt-vel (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10-12. szám, képviseli: Puskás 
Henrik ügyvezető) kötendő szerződés alapján, az előzetes szülői nyilatkozatok 
függvényében a tényleges létszám alapján az önkormányzat 2012. évi 
költségvetése terhére biztosítja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötéséről, valamint a Városi 
Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet értesítéséről gondoskodjon. 

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 31. – a szerződés megkötésére és az értesítésre 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
92/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Fizio-M Kft. 
(4080 Hajdúnánás, Nikodemusz u. 8. szám) képviselőjének a vállalkozás által 
működtetett gyógytorna egészségügyi szakellátás közvetlen finanszírozására 
vonatkozó kérelmét és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 
CXXXII. törvény 2. § (3) bekezdés b) pontja szerint ellátási szerződést kíván kötni 
heti 30 óra időtartamra területi ellátási rend szerinti kötelezettséggel gyógytorna 
szakellátásra vonatkozóan az alábbi ellátási körzetre: 

 
− Hajdúdorog teljes lakossága (9085 fő) 
− Hajdúnánás II. számú gyermekorvosi körzet lakossága (626 fő) utcajegyzék 

szerint  
(Hajdúnánás Városi Önkormányzat háziorvosi körzeteinek meghatározásáról 
szóló 44/2004. (X. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 2/2009. 
(I. 26.) Önkormányzati Rendelet melléklete) 

− Hajdúnánás I. és IV. felnőtt háziorvosi körzet lakossága (4099 fő) utcajegyzék 
szerint 
(Hajdúnánás Városi Önkormányzat háziorvosi körzeteinek meghatározásáról 
szóló 44/2004. (X. 11.) Önkormányzati Rendelet melléklete) 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Fizio-M Kft. (4080 Hajdúnánás, 
Nikodemusz u. 8. szám) értesítéséről, a vagyoni biztosíték mértékéről szóló 
nyilatkozat bekéréséről, valamint felhatalmazza a melléklet szerinti ellátási 
szerződés aláírására.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 5. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



Egészségügyi ellátási szerződés 
(a 092625311 ágazati azonosító kódjelű általános fizioterápia - gyógytorna szakfeladat 

átadására) 
 
amely létrejött egyrészről, 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám, a 
továbbiakban: Önkormányzat) képviseli: Szólláth Tibor polgármester, 
 
másrészről, 
a Fizio-M Kft.  (4080 Hajdúnánás, Nikodemusz István u. 8. szám, cg. 09-09-008494, 
adószám: 12765799-1-09) képviseli: Pók Marianna Tünde gyógytornász (a továbbiakban: 
egészségügyi szolgáltató) között az általános fizioterápia - gyógytorna szakellátási feladatok 
ellátása tárgyában, az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Az Önkormányzat a 092625311 ágazati azonosító kódjelű általános fizioterápia - 
gyógytorna szakellátási feladat ellátását az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében átadja az 
egészségügyi szolgáltatónak. 

 
2. Az egészségügyi szolgáltató köteles az Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási 

szerződést kötni és annak egy példányát az Önkormányzathoz benyújtani. 
 

3. Az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettséggel járó általános 
fizioterápia - gyógytorna szakrendelés működtetését jelen szerződésben rögzítettek 
szerint vállalja, a területi ellátási kötelezettség pontos határait a 92/2012. (II. 23.) 
számú Képviselő-testületi Határozat tartalmazza a következők szerint: 

 
− Hajdúdorog teljes lakossága (9085 fő) 
− Hajdúnánás II. számú gyermekorvosi körzet lakossága (626 fő) utcajegyzék szerint  

(Hajdúnánás Városi Önkormányzat háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 
44/2004. (X. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 2/2009. (I. 26.) 
Önkormányzati Rendelet melléklete) 

− Hajdúnánás I. és IV. felnőtt háziorvosi körzet lakossága (4099 fő) utcajegyzék 
szerint 
(Hajdúnánás Városi Önkormányzat háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 
44/2004. (X. 11.) Önkormányzati Rendelet melléklete) 

 
4. Az ellátási területhez tartozó betegek gyógykezelése kötelező. A  

TB-kedvezményezettek körébe nem tartozó betegek kezelését – a sürgősségi ellátás 
kivételével – térítés ellenében az egészségügyi szolgáltató belátása szerint vállalhatja. 

 
5. Az egészségügyi szolgáltató köteles a folyamatos betegellátás érdekében heti 30 órát 

rendelkezésre állni. 
 

6. Az egészségügyi szolgáltató az általános fizioterápia - gyógytorna szakrendelést a 
Városi Szakorvosi Rendelő Intézet és Ápolási Intézet, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 
10. szám alatti telephelyén végzi, a rendelő, valamint annak felszerelése az 
egészségügyi szolgáltató tulajdonát képezi. A rendeléshez szükséges anyagok, 
eszközök és a minimum feltételek biztosítása az egészségügyi szolgáltató feladata. 

 



7. Az egészségügyi szolgáltató vállalja a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek 
teljesítését a vállalt feladat ellátása körében, valamint a szakmai elvárásoknak 
megfelelő tevékenység folytatását. 

 
8. Az egészségügyi szolgáltató köteles betartani és betartatni a tevékenységére vonatkozó 

jogi és szakmai előírásokat. 
 

9. Az egészségügyi szolgáltató köteles a különböző jelentési kötelezettségeinek 
határidőre eleget tenni. Az ezekből származó hibákért, károkért, felmerülő 
költségekért az egészségügyi szolgáltatót terheli a felelősség. 

 
10. Az egészségügyi szolgáltató köteles a szakrendelést végző gyógytornász szabadsága 

esetén a szabadság pontos idejét, a helyettesítést ellátó gyógytornász nevét, 
rendelésének helyét és idejét az Önkormányzatnak bejelenteni. 

 
11. A szerződés az aláírását követő hónap 1. napján lép hatályba, és határozatlan időre 

szól. 
 

12. A megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén az általános fizioterápia - 
gyógytorna további működtetése az Önkormányzat feladata. 

 
13. Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha az egészségügyi 

szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból felszólítás 
ellenére sem teljesíti, illetve megszegi a működésre vonatkozó előírásokat. Azonnali 
hatállyal szűnik meg a szerződés, amennyiben az Egészségbiztosítási Pénztár a 
finanszírozási szerződést felmondja, vagy a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv a 
működési engedélyt visszavonja. 

 
14. A szerződést bármely fél írásban felmondhatja. A felmondási idő nem lehet rövidebb 

90 napnál, és csak a hónap utolsó napjára szólhat. 
 

15. A felek kölcsönösen kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződésben szabályozott 
bármely kérdés jogszabályváltozás folytán, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre 
szorulna, kölcsönösen kezdeményezik a szerződés módosítását. Ennek megtörténtéig a 
szerződés a hatályos rendelkezésekkel együtt érvényes. 

 
16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk., illetve a hatályos 

egészségügyi, valamint társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
 

17. A szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben és 
teljesen megegyezőt írták alá. 

 
 
Hajdúnánás, 2012. február 29. 
 
 
 
 
 
 

Szólláth Tibor Pók Marianna Tünde 
polgármester Fizio-M Kft. képviselője 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
93/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága Hajdúnánási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző 
Hivatala (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 94. szám) kérelmét és úgy határoz, hogy 
2012. évre havi 30 eFt támogatást nyújt a kirendeltség működési költségeihez. 

 
A képviselő-testület a támogatás összegét, 360.000,- Ft-ot a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 
Hajdúnánási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalát 
(Hajdúnánás, Bocskai u. 94. szám) értesítse. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 28. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
94/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, megerősítve a 478/2011. (XI. 24.) 
számú Képviselő-testületi Határozatát és megismerve a TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, 
állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című 
pályázati felhívás tartalmát úgy határoz, hogy a 4080 Hajdúnánás, Polgári út 12. szám 
alatti fejlesztendő épületet a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 2. szám) rendelkezésére bocsátja, a ingatlanon végzett építési munkálatok 
megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezését adja a pályázat benyújtásához, 
illetve a projektben vállalt fejlesztéshez. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2011. (IV. 28.) számú  
Képviselő-testületi Határozat alapján megkötött használatba adási szerződés 6. pontja 
alapján úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Református Egyházközséggel a melléklet 
szerinti szerződést köt a 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 12. szám alatti ingatlan felújítási, 
átalakítási munkálatainak elvégzéséről. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezetten szükségesnek tartja 
annak rögzítését, hogy a TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 
fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat Hajdúnánási 
Református Egyházközség részéről történő elnyerése esetén, a pályázat keretében 
megvalósuló, 4080 Hajdúnánás, Polgári út 12. szám alatti ingatlan építési munkálatai 
befejezésével a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdúnánási Református 
Egyházközség között közös tulajdon nem jön létre, mind a föld, mind az épület az 
önkormányzat tulajdonában marad. 

 
A képviselő-testület a Hajdúnánási Református Egyházközség részére pályázati 
támogatásként 2 millió 225 eFt keretösszeget biztosít az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 2. szám) értesítésére, valamint felhatalmazza a melléklet szerinti 
„Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás és szándéknyilatkozat” és a „Tulajdonosi 
nyilatkozat a fejlesztendő épület rendelkezésre bocsátásáról”  elnevezésű dokumentumok, 
továbbá a felújítási, átalakítási munkálatok elvégzésére vonatkozó szerződés aláírására.  

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 10.  

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 

NYILATKOZAT 

 

Tulajdonosi/vagyonkezelői hozzájárulás és szándéknyilatkozat  
 

 

 

 

 

 

 
Alulírott Szólláth Tibor,  Hajdúnánás Város Polgármestere, mint a Hajdúnánás Város 

Önkormányzata (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) képviselője 

ezúton nyilatkozom, hogy TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 

fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívás tartalmát 

megismertem. Ennek keretében a Hajdúnánási Református Egyházközség által benyújtott 

„Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények 

korszerűsítése” pályázat szakmai tartalmát megismertem. Ezek ismeretében 

hozzájárulok a pályázat benyújtásához. 

 

 

Hajdúnánás, 2012. február …. 

 

 

 

 

Szólláth Tibor 

 polgármester 

 

 
 



 

NYILATKOZAT 

 

Tulajdonosi nyilatkozat a fejlesztendő épület rendelkezésre bocsátásáról  
 

 

 

 

 

 
Alulírott Szólláth Tibor, Hajdúnánás Város Polgármestere, mint a Hajdúnánás Város 

Önkormányzata (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) képviselője 

ezúton nyilatkozom, hogy TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit 

fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázat során a 4080 

Hajdúnánás, Polgári út 12. szám, hrsz.: 1131. fejlesztendő épületet a Hajdúnánási 

Református Egyházközség rendelkezésére bocsátom a  ingatlanon végzett építési 

munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezésemet adom a 

pályázat benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez. 

 

 

Hajdúnánás, 2012. február ….. 

 

 

 

 

Szólláth Tibor 

 polgármester 



FELÚJÍTÁSI, ÁTALAKÍTÁSI MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ 
SZERZŐDÉS 

 
 
Mely létrejött egyrészről a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Bankszámlaszám: 11738077-15372662 
Képviseli: Szólláth Tibor polgármester 
mint Használatba adó, 
 
Másrészről a 
Hajdúnánási Református Egyházközség 
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám 
Képviseli: Gacsályi Gábor elnök-lelkész és Dombi Imre gondnok 
mint Használatba vevő, 
együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon, alábbi feltételekkel: 
 
1. Használatba adó tulajdonát képezi a hajdúnánási 1131. hrsz-ú, a természetben a 4080 

Hajdúnánás, Polgári út 12. szám alatt található, 1.394 négyzetméter alapterületű ingatlan, 
a rajta található épületekkel és udvarral. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat – a 146/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi 

Határozat alapján – tekintettel arra a döntésére, mely szerint 2011. július 1-től kezdődően 
határozatlan időtartamra feladat ellátási szerződés alapján kívánja biztosítani a szociális 
étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek napközbeni ellátása, valamint az idősek 
átmeneti elhelyezése szociális szolgáltatásokat - 2011. július 1-től határozatlan 
időtartamra használatba adta a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) részére az 1. pontban megjelölt ingatlant.  

 
3. A használatba adási szerződés 6. pontja rögzíti, hogy az ingatlanon bármely nemű 

átalakítási, felújítási munkálat elvégzéséhez a Használatba adó előzetes írásbeli 
engedélye szükséges. A felújítási, átalakítási munkálatok elvégzéséről a Felek külön 
írásbeli szerződésben kötelesek megállapodni, amelyben a költségek megtérítéséről, ill. a 
jogviszony végén történő elszámolásáról is rendelkezhetnek.  

 
4. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2012. (II. 23.) számú 

Képviselő-testületi Határozatával, megismerve a TIOP 3.4.2-11/1 „Önkormányzati, 
állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című 
pályázati felhívás (a továbbiakban: Pályázat) tartalmát úgy határozott, hogy az 1. pontban 
megjelölt ingatlanon lévő fejlesztendő épületet Használatba vevő rendelkezésére 
bocsátja, a ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, 
valamint beleegyezését adja a pályázat benyújtásához, illetve a projektben vállalt 
fejlesztéshez. 

 
5. A Pályázat keretében megvalósuló projekt teljes költségvetése kb. 75.000.000,- Ft, a 

Pályázat támogatási intenzitása 100%.  
 
6. Felek a 3. pontban hivatkozott használatba adási szerződés 6. pontja, továbbá a 4. 

pontban megjelölt képviselő-testületi határozat alapján megállapodnak abban, hogy 
Használatba vevő, mint pályázó az 1. pontban megjelölt ingatlanon felújítási, átalakítási 
munkálatokat végezhet, a következő feltételekkel: 



a ) 18 meglévő férőhely előírások szerinti kialakítása az összes szükséges helyiséggel 
(akadálymentes vizesblokk, egészségügyi ellátásra szolgáló helység, közösségi 
helyiség, látogatók fogadására szolgáló helyiség). Ennek keretében: 6 db 3 
férőhelyes szoba kialakítása, összesen 18 fő részére.  

 
b ) A Pályázat megvalósulása során felmerülő költségek közül az engedélyes 

tervdokumentáció és a rehabilitációs szakmérnök díja a Pályázat benyújtásához 
szükségesek, azok a Pályázat pozitív elbírálásától függetlenül kifizetendők. A 
tervdokumentáció költsége bruttó 1.879.600 Ft, a szakmérnök díja bruttó 91.440 Ft, 
amelyeket Használatba vevő előlegez, és amelyeket - a Pályázat eredménytelensége 
esetén -Használatba adó megtérít részére. 

 
c ) A Pályázat megírását és elkészítését, valamint a megvalósíthatósági tanulmányt 

Tanácsadó (AUDI-AUX Tanácsadói Szolgáltató Kft., székhelye: 1146 Budapest, 
Hungária krt. 200., képviseli: Beszterczey András ügyvezető) végzi. A 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének ellenértéke 500.000,- Ft, amely a 
pályázatból elszámolható. A Pályázat megírását és elkészítését Tanácsadó fix díj 
nélkül, sikerdíj ellenében vállalja, amely a pályázatból nem elszámolható. A sikerdíj 
mértéke, a megítélt bruttó támogatási összeg függvényében: 
− 50-100.000.000 HUF-ig bruttó 3 % (három százalék). 
Nyertes pályázat esetén, a megítélt bruttó támogatási összeg függvényében 
kifizetendő sikerdíj összegét, bruttó 2.225.000,- Ft keretösszegben Használatba adó 
viseli. 

 
d ) Használatba vevő a projekt megvalósítása során köteles betartani a vonatkozó 

jogszabályokat, különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és műszaki, valamint 
egyéb szakmai és környezetvédelmi előírásokra. Használatba vevő a polgári jog 
általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik, a jelen szerződésből eredő 
kötelezettsége megszegésével okozott kárért.  

 
e ) Amennyiben a projekt megvalósítása során, a jelen szerződés aláírásának napján 

még nem ismert, Használatba adó részéről történő további engedély, nyilatkozat 
vagy más jóváhagyás szükséges, azokat Használatba vevő rendelkezésére bocsátja.  

 
f ) A Pályázat keretében megvalósuló, 4080 Hajdúnánás, Polgári út 12. szám alatti 

ingatlan felújítási, átalakítási munkálatai befejezésével Használatba adó és 
Használatba vevő között közös tulajdon nem jön létre, mind a föld, mind az épület 
az Használatba adó tulajdonában marad. A Pályázat keretében beszerzett eszközök 
Használatba vevő tulajdonába kerülnek. 

 
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 

1959. évi VI. törvény, valamint az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési 
jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet rendelkezései az 
irányadóak. 

 
A Felek jelen szerződést - elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.  
 
Hajdúnánás, 2012. február ….. 
 
 Szólláth Tibor  Gacsályi Gábor Dombi Imre 
 polgármester elnök-lelkész gondnok 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
95/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Erdei Jánosné 
4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17. 2. ajtószám alatti lakos kérelmét úgy határoz, 
hogy a kérelmet nem támogatja, a Hajdúnánás, Bocskai u. 17. 2. ajtószám alatti 
lakás bérlőkijelölési jog jogosultja továbbra is a Hajdú-Bihar Megyei  
Rendőr-főkapitányság (4024 Debrecen, Kossuth u. 20. szám) legyen. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Erdei Jánosné 4080 
Hajdúnánás, Bocskai u. 17. 2. ajtószám alatti lakót értesítse.  

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. február 29. 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
96/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Török 
Istvánnak, mint a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-
000478) felügyelőbizottsági elnökének, az ezen tisztségről való lemondását 2012. 
február 23. napi hatállyal. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Török István (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 84. 
szám) és a Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
97/2012. (II. 23.) 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. Felügyelőbizottságának új elnökéül: 
 

Dr. Pituk Emese 
4033 Debrecen, Acsádi út 51. szám 

 
alatti lakost választja  meg 2012. február 23. napjától kezdődően 2016. június 24. 
napjáig tartó határozott időre.  
 
A felügyelőbizottság elnöke a tevékenységet javadalmazás nélkül végzi.  
 
Felkéri a polgármestert a megválasztott elnök értesítésére, továbbá a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 23. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
98/2012. (II. 23.) 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 a 
Felügyelőbizottsági elnök személyében bekövetkezett változásra figyelemmel az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Az alapító okirat 11. fejezetének 11.2. pontja az alábbiak szerint változik meg: 
 

„11. Felügyelőbizottság 

 

11.2. A felügyelőbizottság elnöke: 

 

Név: Dr. Pituk Emese 
Anyja neve: Hudák Mária 

Lakcím: 4033 Debrecen, Acsádi út 51. szám 

 

A megbízatás 

a) határozott időre, 

b) határozatlan időre 

szól. 

 

A megbízatás kezdő időpontja:  2012. február 23. 

A megbízatás lejárta: 2016. június 24.” 

 
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: 2012. február 24. 

 
kmft. 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
99/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Máró Andrásné 
4080 Hajdúnánás, Szeles tér 25/A. I/4. szám alatti lakos kérelméhez készült 
előterjesztést megismerve úgy határoz, hogy a kérelmet nem támogatja.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Máró Andrásné 
4080 Hajdúnánás, Szeles tér 25/A. I/4. szám alatti lakót értesítse.  

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 

 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
100/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4080 Hajdúnánás, Ady 
Endre krt. 33. fszt. 1. szám alatti, volt önkormányzati tulajdonú bérlakás 
visszavásárlásával kapcsolatban készült előterjesztést megismerve úgy határoz, 
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 Rendelet 4. § (3) bekezdés a.) pontjában foglaltakra 
tekintettel a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. fszt. 1. szám alatti, volt 
önkormányzati tulajdonú bérlakás nem vásárolja vissza és a tulajdonosokat 
bérlőként nem jelöli ki.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Kósa Attilánét és 
férjét (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. fszt. 1. szám) értesítse.  

 
 

Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. február 29. 

 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
101/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 41. § (1)-(3) bekezdéseiben 
foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. 
szám alatti, 20 m2 alapterületű, 2. számú garázst versenytárgyalásos pályázati eljárás 
keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 5 éves határozott időtartamra.  
 
A kiinduló licitár vonatkozásában az 57/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjként meghatározott  
500,- Ft/m2/hó összeg érvényes. 

 
A pályázati felhívást - az első alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén - 
rövidített formában a Hajdúnánási Újságban és az önkormányzat honlapján folyamatosan 
kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési időpontjától a pályázat benyújtására 
legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 17., illetve folyamatos  - a pályázat megjelentetése 

                   2012. április 15., illetve folyamatos     - a szerződés megkötése 
 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
102/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága 
érdekében, 2012. május 01-től 2012. december 31-ig 400 millió Ft összegű 
folyószámlahitel-keret igénybevételét határozza el a számlavezető, OTP Bank Nyrt-től 
(4025 Debrecen, Pásti u. 1-3.). A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a 
folyószámlahitel és járulékai visszafizetését az önkormányzat költségvetésébe betervezi és 
jóváhagyja. 

 
A hitel fedezete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 145. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívüli bevételek 
engedményezése a hitel futamideje alatt a hitel és járulékai erejéig. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon, 
felhatalmazza a folyószámlahitel szerződés aláírására, valamint a képviselő-testületnek, 
amint az ismertté válik, adjon tájékoztatást a folyószámlahitel kondícióiról. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. április 30.  

 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
103/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TÁMOP-1.1.2-11/1 
program keretében Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 
foglalkoztatott munkavállalók tovább foglalkoztatására vonatkozó előterjesztést és 
támogatja a 10 fő további foglalkoztatását az alábbiak szerint: 
- négy hónapon keresztül történő foglalkoztatás 70 % támogatás igénylése mellett,  
- további két hónap foglalkoztatási kötelezettség önerőből történő finanszírozása 

mellett. 
 

A képviselő-testület a továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerőt, 5.300.000,-Ft 
összegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
támogatási igény benyújtásáról.  

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. március 12. 

 
 
 

kmft. 
 
 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
104/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
intézmények kapcsán, kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván előkészíteni  
Környezet és Energia Operatív Program keretében az alábbi projektek kapcsán: 
 
Pályázó szervezet 
megnevezése 

Intézmény- 
egységek 

Előkészítés 
költsége 

Szükséges 
önerő 

Tervezett éves 
megtakarítás 

Bocskai István 
Általános Iskola 
Gimnázium, A. M. I. és 
E. P. Szakszolgálat 

Iskola u. 3. sz. 
Óvoda u. 2-10. sz. 
max. 50kWp 

kb.:  
760.000. Ft 

kb: 
8.600.000.Ft 

kb.: 
3.000.000. Ft 

Körösi Csoma Sándor 
Gimn.  Sz. I. és  
Kollégium 

Bocskai u. 29. sz. 
max. 50kWp 

kb.: 
 760.000. Ft 

kb.:  
8.600.000. Ft 

kb.:  
3.000.000. Ft 

Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 

Köztársasági tér 
1. sz. vagy 
Bocskai u. 12-14.  
sz. 
max. 50kWp 

kb.: 
760.000. Ft 

kb.:  
8.600.000. Ft 

kb.:  
3.000.000. Ft 

Városi Szakorvosi 
Rendelőintézet és Á. 
Intézet 

Kossuth u. 10. sz. 
max. 50kWp 
 

kb.:  
760.000. Ft 

kb.:  
8.600.000. Ft 

kb.:  
3.000.000. Ft 

Hajdúnánási Óvoda Nikodémusz u. 
19. sz. 
Dorogi u. 24. sz. 
Kasza u. 3. sz. 
kb.: 25 kWp 

kb.: 
 380.000. Ft 

kb: 
4.300.000.Ft 

kb.: 
1.400.000. Ft 

Városi Bölcsöde Nikodémusz u. 
10. sz. 
kb.: 12 kWp 

kb.:  
380.000. Ft 

kb.:  
1.400.000. Ft 

kb.:  
452.000. Ft 

 
Összesen: 9 db épület 

kb.:  
3.800.000. 
Ft 

kb.:  
40.100.000. Ft 

kb.:  
13.852.000. Ft 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítés kapcsán vizsgálja meg az 
egyes intézmények vonatkozásában annak lehetséges megvalósítását, majd ennek 
ismeretében azt ismételten terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. március 02. 

kmft.  
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
105/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat 
fenntartásában működő intézmények vezetőinek azon döntéseit, hogy azokat a 
közalkalmazottakat, aki a 2012. évben nyugdíjjogosultságot szerezhetnek, és 
jogviszonyukat lemondással kívánják megszüntetni, mentesítik a munkavégzési 
kötelezettség alól a lemondási idő 2 hónapjára. A képviselő-testület támogatja 
továbbá, hogy az intézmények az öregségi nyugdíjra jogosultak részére két havi 
illetménynek megfelelő összegű jutalmat biztosítsanak. 
A képviselő-testület támogatja továbbá, hogy azokkal a közalkalmazottakkal, akik 
jogviszonyukat közös megegyezéssel kívánják megszüntetni, jutalom szempontjából 
ugyanígy járjanak el, tekintettel azonban a jogszabályi körülményekre, ők a 2 hónap 
tekintetében a munkavégzési kötelezettség alól nem mentesíthetőek. 
 

2. A képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy a jutalmat érintően fent említett egy, 
illetve kettő havi illetménynek megfelelő összeg csak a 2012. évben 
nyugdíjjogosultságot szerző közalkalmazottakra irányadó. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek értesítéséről, 
továbbá 2012. évben az érintett intézmények vonatkozásában esedékes, személyi és bér 
jellegű kifizetések fedezetének biztosítására további előterjesztés készítéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelős:        Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. március 12.– az értesítésre 

 
 
 

kmft.  
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
106/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 
INNOHÍD Innovációs Zrt-ben (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 10.) meglévő, 
50 db, egyenként 10.000,- Ft névértékű, „A” sorozatú, Innohíd Zrt. elsőbbségi 
részvényét (szavazatelsőbbség) névértéken, azaz 500.000,- Ft értékben értékesíteni 
kívánja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Inno Invest Kft-t (4400 
Nyíregyháza, Szent István u. 3. 1/4.) és az INNOHÍD Innovációs Zrt. Igazgatóságát 
értesítse, az utóbbi azonos részvényfajtájú részvények tulajdonosainak értesítésére 
való felkérés mellett. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 29. 
 
 
 

kmft.  
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 

 
107/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
„Élelmiszerlavina” elnevezésű pályázati felhívására 500.000,- forint értékű 
vetőmagcsomag erejéig.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőre történő benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. február 27. 

 
 
 

kmft.  
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 

 
 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 11,45 órai kezdettel megtartott zár t   üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 

 
108/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dihen József Imréné részére a 
823/2000. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a polgármester két éves 
időtartamra, 2002. január 31-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel, melyet a 
61/2002. (III. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat két évvel, 2004. január 31-ig, 
illetve a 122/2004. (V. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2007. 
január 31-ig, ezt követően a 62/2007. (II. 15.) számú Képviselő-testületi Határozat három 
évvel, 2010. január 31-ig, majd a 40/2010. (I. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat hat 
hónappal, 2010. július 31-ig, majd ezt követően a 251/2010. (VI. 24.) számú Képviselő-
testületi Határozat három hónappal, 2010. október 31-ig, illetőleg a 361/2010. (X. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat hat hónappal, 2011. április 30-ig, továbbá a 
170/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat kilenc hónappal, 2012. január  
31-ig meghosszabbított. Az összesen tizenkét éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, 2004. július 26-ai ingatlan-értékesítés folytán a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 7. szám alatti, 37 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás 
szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször módosított 
24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a szerződés 
lejártát követően - 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:  2012. március 15. 

 
 
 

kmft.  
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 11,45 órai kezdettel megtartott zár t   üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 

 
109/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Marthné Fodor Mónika a 
18/2006. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Mártírok u. 5. fszt. 
3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos lakást három 
éves időtartamra, 2009. január 31-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 48/2009.  
(II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. január 31-ig 
meghosszabbított. Az összesen hat éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Mártírok u. 5. fszt. 3. 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 - 3 évvel, 2015. január 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:  2012. március 15. 

 
 
 

kmft.  
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 11,45 órai kezdettel megtartott zár t   üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 

 
110/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kozma András a 35/2003.  
(II. 10.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 3. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonú, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos lakást három éves 
időtartamra, 2006. február 19-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 40/2006. (II. 10.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. február 19-ig, illetve az 51/2009. 
(II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. február 19-ig 
meghosszabbított. Az összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 3. szám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, 
komfortos lakás szociális jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú 
lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 12/2004. (V. 03.) Önkormányzati 
Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott, többször 
módosított 24/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. § (1)-(7) bekezdései alapján - a 
szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. február 19-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: 2012. március 15. 

 
 
 

kmft.  
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
  



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 11,45 órai kezdettel megtartott zár t   üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 

 
111/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. 5. ajtószám alatti, 42 m2-es, 1 szobás, komfortos lakást 
- változatlan feltételekkel - minőségi csereként  

 
Horváth Lajos és Horváth Lajosné Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. 2. ajtószám 
alatti 

 
pályázóknak adja bérbe. 

 
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:  2012. március 08. 

 
 
 

kmft.  
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
  



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 11,45 órai kezdettel megtartott zár t   üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 

 
112/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/C. I/1. szám alatti, 43 m2-es, 1+fél szobás, komfortos 
lakást - változatlan feltételekkel - minőségi csereként  

 
elsősorban  Mirkó Attiláné Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8/a. szám alatti, 

 másodsorban  Tóth Miklósné Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 3. ajtószám alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 

 
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:  2012. március 15. 

 
 
 
 

kmft.  
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



 
K i v o n a t 
   
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február  
23-án – csütörtökön – de. 11,45 órai kezdettel megtartott zár t   üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 

 
113/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Imréné részére a 
Hajdúnánás, Csokonai u. 14. II/10. szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, komfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakásra a 497/2000. iktatószámú lakásbérleti jogviszony 
visszaállításával a polgármester két éves időtartamra, 2002. január 31-ig bérleti jogot 
biztosított szociális jelleggel, melyet a 102/2002. (V. 09.) számú Képviselő-testület 
Határozat három évvel, 2005. január 31-ig, illetve a 64/2005. (III. 10.) számú  
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. január 31-ig, majd ezt követően nem 
szociális jelleggel a 70/2008. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 
2009. január 31-ig, majd az 52/2009. (II. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat három 
évvel, 2012. január 31-ig meghosszabbított. Az összesen tizenkét éves határozott időre 
bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Csokonai u. 14. II/10. 
szám alatti, 54 m2-es, 2 szobás, komfortos lakás nem 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 
9. § (2) bekezdése alapján - a szerződés lejártát követően - 2 évvel, 2014. január 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: 2012. március 15. 

 
 
 
 

kmft.  
 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 


