
 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

176/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Hraskó János r. 
alezredes, rendőrségi főtanácsos, Hajdúnánás Városi Rendőrkapitányság 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28. szám) kapitányságvezetőjének a 
Hajdúnánás város közrend-, közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatóját 
megismerte, és azt elfogadja. 

 
Felelős:  - 
Határidő:  - 
 
 

 
kmft. 

 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

177/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a városi kitüntető 
díjakról és elismerő címről szóló 27/2011. (XI. 30.) Önkormányzati Rendeletét módosítani 
kívánja, a Polgármesteri Elismerő Címben részesülő hivatásos rendőrök, polgárőrök, 
tűzoltók, és mentődolgozók számára pénzjutalom adományozása lehetőségének 
megteremtésével. 
  
A Polgármesteri Elismerő Címben részesülők pénzjutalmának keretösszege a 2012. évben  
1.500.000.- Ft, amelyet a képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
általános tartaléka terhére biztosít. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés 
előkészítéséről gondoskodjon, valamint a 2013. évtől kezdődően a pénzjutalom 
keretösszegének az önkormányzat éves költségvetésében történő tervezéséről 
gondoskodjon. 

 
 

Felelősök: Dr. Kiss Imre jegyző, Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 31. - előterjesztés készítésére 
 2013. február 15., illetve folyamatos- költségvetésben történő tervezésre 
 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

 

178/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

fenntartású költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban 2011. 

évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól készült 

beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:    - 
Határidő: - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

179/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról készített éves értékelést megtárgyalta, és a mellékletekkel együtt azt 
elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatót a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
 
 
Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

180/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Hajdúböszörményi, 
Polgári Kistérségi Népegészségügyi Intézetének a hajdúnánási közétkeztetés 
táplálkozás-egészségügyi helyzetéről 2011. évben című tájékoztatóját 
megismerte és tudomásul veszi. 
 
Felelős: - 
Határidő: - 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

181/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. Hajdúnánáson végzett hulladékkezelési 
tevékenységéről és a hozzá kapcsolódó kommunális adózással kapcsolatban 
készült beszámolót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi. 
 
Felelős:   - 
Határidő:   - 
 
 
 

kmft. 
 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 
182/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi intézmények 2012.  
július 1. napjától hatályos alapító okiratait a mellékletek szerint az alábbi módosításokkal 
fogadja el: 

 
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
A 2. pont kiegészül az alábbi telephellyel. 

4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. (Somorjai 
László Városi Sportcsarnok) 

 
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul, ugyanezen pont második bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül. 

  „Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és az Észak-
Hajdúsági Szakképzés Szervezési Társulás 
gazdálkodási feladatait a külön jóváhagyott 
szabályozás szerint.” 

 
Az 5. pont „Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” részből törlésre kerülnek 
az alábbi szakfeladatok. 

 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, begyűjtése, szállítása,      
   átrakása 
 522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
 681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
 682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 711100 Építészmérnöki tevékenység 
 711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 749050 Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tevékenység  
 791100 Utazásközvetítés 
 799000 Egyéb foglalás 
 802000 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
 841116 Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
 842522 Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység 
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 854234 Szociális ösztöndíjak  
 882111 Rendszeres szociális segély  
 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 890441 Közcélú foglalkoztatás 
 890442 Közhasznú foglalkoztatás 
 890443 Közmunka  

  
Az 5. pont „Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi 
szakfeladatokkal. 

 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
 680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 749050 Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 
 800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység 

 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége  
 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  
 854314 Szociális ösztöndíjak 
 882111 Aktív korúak ellátása 
 889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
  közfoglalkozatása 
 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 
 

Az 5. pont „Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” résznél: 
a 841907 számjelű, „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveivel” 
szakfeladat megnevezése „Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel” 
megnevezésre módosul. 
 
A 12. „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony” pontnál „a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész helyébe „a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény” szövegrész kerül. 
 
A 13. „Feladatellátást szolgáló vagyon” pontnál  
 „Az ingatlanok és ingóságok az  

önkormányzat tulajdonát képezik, melynek  
kezelői jogát az intézmény látja el az  
önkormányzati vagyonról és az arról való  
rendelkezési jog gyakorlásáról szóló       
9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet  
módosítására és egységes szerkezetbe  
foglalására megalkotott, többször módosított 
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 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet      

(a továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.” 
szövegrész helyébe 
 „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.” 

szövegrész kerül. 
 

A 14. „Vagyon feletti rendelkezés joga” pontnál 
  „az ingatlan bérbeadás a Vagyonrendelet         

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

szövegrész helyébe 
  „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.” 

szövegrész kerül. 
 
 
A 15. „Ingatlanok címe, helyrajzi száma” pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: 

 „4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. 
 3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2)” 
 

- Hajdúnánási Óvoda 
Az 5. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 

A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 
841901 önkormányzatok valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
 

A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél 
törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
  

  
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal. 

841907 önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szerveikkel 

 
A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész 
kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása   
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- Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

841901 önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

 
A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél 
törlésre kerül az alábbi szakfeladat. 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
  

  
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

841907 önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szerveikkel 

 
A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész 
kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

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

Az 5. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 
Az 5. pont „Szakközépiskola” résznél lévő „általános műveltséget megalapozó 9-12., 
illetve 9-13. évfolyamon szakképző 13-14-15. évfolyamon” szövegrész helyébe a 
következő szövegrész lép:  
„általános műveltséget megalapozó 9-12., illetve 9-13. évfolyamon 
szakképzés 13-14-15. évfolyamon” 

  
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerülnek az alábbi 
szakfeladatok: 

841901 önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

 931102  Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 

931100   Sportlétesítmény működtetése 
- iskolai sport működtetése 

(diáksport egyesületi formában) 
- iskolai könyvtár működtetése 
- intézményi vagyon hasznosítása  

 
A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél 
törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

 A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal: 
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841907 önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 
931204   Iskolai, diáksport-tevékenység és 

támogatása 
 

A 6. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész 
kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

 A 6. pont „Alaptevékenységek” rész Tanműhelyi oktatás című ponton belül: a  
„nőiruha- készítő” szövegrész helyébe „férfi szabó, női szabó” szövegrész lép. 

 
- Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 
Az 5. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 
A 7. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

841901 önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

 
A 7. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél 
törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
  

  
A 7. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

841907 önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szerveikkel 

 
A 7. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész 
kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 
A 10. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

841901 önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

 
A 10. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek” résznél 
törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
  

  
A 10. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

841907 önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szerveikkel 
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A 10. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenységek” rész 
kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 

- Városi Bölcsőde 
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 
A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerülnek az alábbi 
szakfeladatok: 

841901 önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
   

A 6. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal: 
841907 önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 
 

A 6. pont kiegészül „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység” 
szövegrésszel, amely kiegészül az alábbi szakfeladattal. 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
 
- Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 
A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 
Az 5. pont a „692000 számviteli tevékenység” szövegészt megelőzően kiegészül a 
következő szövegrésszel: 
„A gazdálkodás bizonylatainak nyilvántartása, a pénzügyi, számviteli beszámolók 
elkészítése. Egyéb számviteli szolgáltatások, valamint bérszámfejtéssel kapcsolatos 
tevékenységek.” 
A szövegrészt követően a „692000 számviteli tevékenység” szövegrész helyébe a 
következő szövegrész lép:  „Szakágazati besorolás: 692000 számviteli tevékenység” 

 
Az 5. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” résznél törlésre kerülnek az alábbi 
szakfeladatok: 

841901 önkormányzatok valamint többcélú 
kistérségi társulások elszámolásai 

 931102  Sportlétesítmények működtetése és 
fejlesztése 

 
A 5. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” résznél 
törlésre kerül az alábbi szakfeladat: 

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
  

 A 5. pont „Szakfeladat száma, megnevezése” rész kiegészül az alábbi szakfeladattal: 
841907 önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 
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A 5. pont „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek” rész 
kiegészül az alábbi szakfeladattal: 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása    
A 16. „Az ingatlanok címe, helyrajzi száma” pontnál törlésre kerül az alábbi szövegrész: 

       „4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3.  
       3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2)” 
 
− Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet 

A 3. pont „Telephelye” résznél és a 17. pont „ Az ingatlanok címe és helyrajzi száma” 
résznél a „4085 Hajdúnánás-Tedej, Rózsa F. u. 1.” cím „4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti 
u. 1.” címre módosul. 
 

A 4. „Gazdálkodási jogköre” pont elnevezése „Gazdálkodási besorolása” elnevezésre 
módosul. 
 

Az 5. pontnál törlésre kerül az alábbi szövegrész 
„Típus szerinti besorolása: 
 - a tevékenység jellege alapján :  közszolgáltató költségvetési szerv   
 - közszolgáltató szerv fajtája:  közintézet” 

A „- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:” szövegrész helyébe pedig a „Gazdálkodási 
jogköre:” szövegrész kerül. 
 
A 6. pont „Alaptevékenységei” résznél törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
„2009. december 31-ig alkalmazandó  szakfeladatrend:  
 
Szakfeladat száma, megnevezése :  

851219 Háziorvosi szolgálat  
851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása 
851253 Foglalkozás-egészségügyi  ellátás 
851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása 
851297 Védőnői szolgálat  

2010. január 1-től” 
 

A 6. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
„Kiegészítő tevékenysége:   nincs 
 Kisegítő tevékenysége:      nincs” 
 
A 15. „Feladatellátást szolgáló vagyon” pontnál  
 „ingatlanok és ingóságok az önkormányzat  

tulajdonai, melynek kezelői jogát az intézmény 
látja el az önkormányzati vagyonról és az arról 
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, 
többször módosított 21/2005. (V. 25.) 
Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 
18/2009. (IX. 28.) Önkormányzati Rendelet (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) szerint.” 

 
szövegrész helyébe 
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  „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.” 

szövegrész kerül. 
 
 
A 16. „Vagyon feletti rendelkezés” pontnál 

  „az ingatlan-bérbeadás a Vagyonrendelet  
10. §-a, a rendeltetésszerű használatot 
meghaladó vagyontárgyak hasznosítása a  
14. §-a, a selejtezés pedig a 14.§ (3) bekezdés 
szerint”  

szövegrész helyébe 
  „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.” 

szövegrész kerül. 
 

Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. május 15. 
 
 
 

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:  Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
  Polgármesteri Hivatala 
 
2.  Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 Telephely :  4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15.  
  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  
  4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. 

4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. (Somorjai 
László Városi Sportcsarnok) 

 
3. Létrehozásáról rendelkező határozat: 15/1990. (X. 29.) számú Képviselő-testületi  
  Határozat         
 
4.  Gazdálkodási besorolása: 
  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet  
9. §-a alapján teljes jogkörű, önállóan 
gazdálkodó intézmény. 

  Ellátja továbbá a Hajdúnánási Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat és az  
Észak-Hajdúsági Szakképzés Szervezési 
Társulás gazdálkodási feladatait a külön 
jóváhagyott szabályozás szerint. 

 
5.  Tevékenységi körei:  
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a helyi önkormányzatokról szóló, többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdésében foglalt feladatok ellátása. 

Alaptevékenység :  
 TEÁOR 8411 általános igazgatás 
  Szakágazati besorolás 841105 helyi önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége    

 
Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése:  

 
Szakfeladat 

számjele 
Szakfeladat megnevezése 

 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, 

szállítása, átrakása 
 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
 421100 Út, autópálya építés 
 421300 Híd, alagút építés 
 422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 



 
 

 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
 553000 Kempingszolgáltatás 
 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
 562913 Iskolai intézményi étkeztetés  
 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 691002 Egyéb jogi tevékenység 
 711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 749050 Máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
 750000 Állat-egészségügyi ellátás  
 790000 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás 
 800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység 
 813000 Zöldterület-kezelés  
 841112 Önkormányzati jogalkotás  
 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek   

 841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

 841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége  
 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
 841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
 841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
 841173 Statisztikai tevékenység  
 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
 841402 Közvilágítás  
 841403 Város-, és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások  
 841906 Finanszírozási műveletek 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
 842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 
 842421 Közterület rendjének fenntartása 
 842428 Bűnmegelőzés  
 842531 Polgári védelem ágazati feladatai  
 854314 Szociális ösztöndíjak 
 856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások  
 882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
 882111 Aktív korúak ellátása 
 882112 Időskorúak járadéka 
 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon  
 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás  
 882115 Ápolási díj alanyi jogon  
 882116 Ápolási díj méltányossági alapon  
 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás  
 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
 882119 Óvodáztatási támogatás 
 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás  
 882122 Átmeneti segély  



 
 

 882123 Temetési segély  
 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások  
 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
 882202 Közgyógyellátás 
 882203 Köztemetés 
 889101 Bölcsődei ellátás  
 889921 Szociális étkeztetés 
 889935 Otthonteremtési támogatás 
 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezés 
 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
 889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
 889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú  
  közfoglalkozatása 
 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 910203 Múzeumi, kiállítási tevékenység  
 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése  
 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása  
 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása  
 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

 
Vállalkozási tevékenység: nincs 
 
6. Illetékessége: Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 
7.  Alapítás éve: 1990. 

 
8.  Alapító szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat     

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

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

10.    A hivatal vezetőjének a  hivatal  vezetője  a  jegyző,  akit  
kinevezési rendje: Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
  Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján  
  határozatlan időre nevez ki. 

 

11. A hivatal képviseletére jogosult: a jegyző 
 
 

12. Foglalkoztatottakra vonatkozó   
 foglalkoztatási jogviszony:  - a közszolgálati tisztviselőkről szóló  
     2011. évi CXCIX. törvény 
   -a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
     1992. évi XXXIII. törvény, 



 
 

   - a Munka Törvénykönyvéről  szóló 
     1992. évi XXII. törvény  

 
13. Feladat ellátást szolgáló vagyon: Az ingatlanok és ingóságok az önkormányzat 

tulajdonát képezik, melynek kezelői jogát az 
intézmény látja el, az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról 
szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 
szerint. 

14.  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. 

 
15. Ingatlanok címe és helyrajzi száma:  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  

  3502 hrsz. (alapterület: 2784 m2) 
  4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. 
  3527 hrsz. (alapterület: 1429 m2)  
  4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.  

 4946 hrsz. (iroda alapterülete: 40 m2)  
  4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7. 

 5380 hrsz. (iroda alapterülete: 15,5 m2)  
 4080 Hajdúnánás, Irányi utca 3. 
 3600. hrsz. (alapterület: 1774 m2) 

 
Záradék: A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okirata a 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 182/2012. (IV. 26.) számú  
Képviselő-testület Határozatával, 2012. július 1-jén lép hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2012. április 26. 
 
 
 
 
 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 besorolása: 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  
841907 önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 
 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 680002 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 182/2012. (IV. 26.) számú  
Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2012. április 26. 
             
 
 
 
                                 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 besorolása: 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  
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 

szerveikkel 
 

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

 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység   
 680002 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 182/2012. 
(IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép 
hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2012. április 26. 
       
 
                                 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    
     
1.1. 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 besorolása: 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 
szakképzés 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 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szerveikkel  

 
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 680002 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, férfi szabó, női szabó, 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 
  
 

931204    Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
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 182/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2012. április 26.           
                                 Dr. Kiss Imre  
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A LA P Í T Ó   OA LA P Í T Ó   OA LA P Í T Ó   OA LA P Í T Ó   O    K I R A TK I R A TK I R A TK 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 besorolása: 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  
941907 Önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel  
       
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 

 680002 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 
182/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép 
hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2012. április 26. 
 
 
                                 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 besorolása:  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 

 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 
szerveikkel  

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:  
 

Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  680002 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 182/2012. (IV. 26.) 

számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép hatályba. 

 
Hajdúnánás, 2012. április 26. 



 
 

 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 besorolása:  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 

 841907 Önkormányzatok elszámolásai a 
költségvetési szerveikkel 

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység:  
 
 680002 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 182/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép hatályba. 

 

Hajdúnánás, 2012. április 26. 
 
 

                                                                                        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 besorolása: 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:  A gazdálkodás bizonylatainak 

nyilvántartása, a pénzügyi, számviteli 
beszámolók elkészítése. Egyéb számviteli 
szolgáltatások, valamint bérszámfejtéssel 
kapcsolatos tevékenységek. 

 
Szakágazati besorolás: 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 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a 

költségvetési szerveikkel 
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  

932919 M.n.s. egyéb szórakozatási 
tevékenység  

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek: 
 
Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 

Szakfeladat száma, megnevezése:  680002 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  önálló jogi személyként működő  

     vezetőjének 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, 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 182/2012. (IV. 26.) 

számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2012. április 26. 
 
 
                                 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: Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási 
Intézet  

 
2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.  
 
3. Telephelye:  4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. sz. 
 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. 
 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11.  
 4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35. 
4. Működési köre:   
 - egészségügyi alapellátásoknál: Hajdúnánás város közigazgatási területe 
 - egészségügyi szakellátásoknál:  Hajdúnánás és Hajdúdorog városok 

közigazgatási területe 
5. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv 
 

  2009. november 1-től kezdődően a Városi 
Tüdőgondozó Intézet jogutóddal történő 
átalakulása okán feladatait feladatkörébe utalva 
végzi. 

 
6. Jogszabályban meghatározott  A lakosság gyógyító-megelőző alap-  és 

közfeladat: szakellátása, foglalkozás-egészségügyi 
alapellátás  alapellátás 

  
   Alapvető szakágazat száma, megnevezése:  862200 Szakorvosi járóbeteg ellátás 
       
 Alaptevékenységei:  
 
Alkalmazandó szakfeladatrend:  
 
 Szakfeladat száma, megnevezése:  
 861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása*   
 862101 Háziorvosi alapellátás* 
 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás  
 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása  
 862231 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 
 862301 Fogorvosi alapellátás* 

 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgál- 
   tatások*  

 869032 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás 
 869037 Fizikoterápiás szolgáltatás  
 869041 Család- és nővédelmi e.ügyi gondozás 
 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
Vállalkozási tevékenysége :  nincs  

A *-al megjelölt egészségügyi tevékenységek funkcionális privatizáció keretében, 
vállalkozási formában működnek az intézet telephelyein. 

 



 
 

7. Alapítás éve:  1975 
   Városi Tüdőgondozó Intézet esetében: 1949 

8. Alapító szerv neve, székhelye: Hajdúnánás Városi Tanács   
     4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
   Városi Tüdőgondozó Intézet esetében: Csohány Jenő Alapítvány 
 
9. Fenntartó szerv neve, székhelye:   Hajdúnánás Városi Önkormányzat                              
                            Képviselő-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
                                                                      

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

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

 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.  
 

12. Költségvetési szerv vezetőjének Az intézetvezetői állást nyilvános 
kinevezési rendje: pályázat útján kell  betölteni.  A határozatlan 

időre szóló magasabb vezetői megbízást a 
fenntartó önkormányzat képviselő-testülete 
adja.  

 

13. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézetvezető 
 
 

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

   a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 
 XXII. törvény  

15. Feladatellátást 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: 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, Kossuth u. 10. sz.  

   helyrajzi száma: hrsz.: 13/A/1 (alapterület: 1620 m2) 
 
 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 92. sz. 
 hrsz.: 3265/1 (alapterület: 11207 m2) 
 
 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1. 
 hrsz.: 6333 (alapterület: 5758 m2) 



 
 

 
 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 11.  
 hrsz.: 14/7 (alapterület: 1283 m2) 
     
        4080 Hajdúnánás, Tulipán u. 35. 
        hrsz.: 2258 (alapterület: 325  m2) 
                     

Záradék:   A Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet alapító okirata a 182/2012. 
(IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. július 1-jén lép hatályba.  

 
Hajdúnánás, 2012. április 26. 
 
 
    

 Dr. Kiss Imre  
  jegyző 



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

183/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2012/2013. 
tanévben az önkormányzati fenntartású Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat első 
évfolyamán induló osztályok létszámát, amelyek az alábbiak: 

 
 A 2012/2013. tanévben az első 

évfolyamon induló osztályok 
száma 

A 2012/2013. tanévben 
az első évfolyamon 
induló osztályok létszáma  

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

Egy emelt óraszámú 
matematika osztály                  

31 fő 

Egy Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő  
Program szerinti osztály                                    

31 fő 

Kettő emelt szintű informatika 
osztály          

48 fő (24 – 24 fős 
osztályok) 

Egy emelt szintű idegen nyelv 
osztály                        

20 fő 

 
2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012/2013. tanévi beiskolázási 
adatok ismeretében a 132/2007. (IV. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat  
2. bekezdését a következő 2. mondattal kiegészíti: 

 
A képviselő-testület a 2012/2013. tanévben induló első osztályok létszáma tekintetében a 
meghatározott minimum 26 fős osztálylétszámhoz képest 6 fő eltérést engedélyez. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető tájékoztatásáról, valamint a  
képviselő-testület 2012. júniusi ülésére az önkormányzat fenntartásában működő  
nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, csoportok 
számára, valamint a maximális létszámtól való eltérés engedélyezésére vonatkozó 
előterjesztés készítéséről gondoskodjon.   

 
Felelős:        Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. május 4.  - intézményvezető tájékoztatása 

2012. június 28. - előterjesztés készítése a 2012/2013. tanévben indítható   
osztályok, csoportok számára, valamint a maximális létszámtól való eltérés 
engedélyezésére 

 
 

kmft. 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

184/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

1.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő, vagy a feletti 

(17.799 fő). 
 

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 
jogcímen 564.000 ezer forint összegű bevételt tervez. 

 
III. Az önkormányzat 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 73.251 ezer forint 

összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett, az 
önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 

 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény benyújtásáról. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester     
Határidő:  2012. április 30. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

 Szólláth Tibor Dr. Kiss Imre 
 polgármester jegyző 

 
 

 



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

185/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúsági Többcélú 
Kistérségi Társulás (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. szám) Társulási 
Tanácsa által 2012. március 28-án jóváhagyott Társulási Megállapodás 
módosítását megismerte és azt a melléklet szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 
értesítéséről gondoskodjon és felhatalmazza a módosított Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
 
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. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

186/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Bocskai István 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat által a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegű ellátása 
kapcsán településenként megállapított mutatószámok, bevételek és kiadások 
célellenőrzéséről készült 5579-3/2012. számú jelentést, amely alapján a pedagógiai 
szakszolgálati feladatok körzeti jellegű ellátása kapcsán 2011. évben felmerült kiadások 
Hajdúnánás és Hajdúdorog települések közötti megosztását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

Az elszámolás során figyelembe vehető kiadások és bevételek különbözete  
(29.892.875 Ft – 25.907.700 Ft) 3.985.175 Ft, amelyből 
- Hajdúnánás Városi Önkormányzat 62,18 %-ot, 2.477.982 Ft-ot,  
- Hajdúdorog Városi Önkormányzat 37,82 %-ot, 1.507.193 Ft-ot 
visel. 
 

Hajdúdorog Városi Önkormányzat által 2011. évben fizetett előlegek összege 709.000 Ft. 
 

A 152/2011. (IV. 28.) számú Képviselő-testületi Határozattal elfogadott 2010. évi 
elszámolás alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat fizetési kötelezettsége 179.000 Ft. 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Városi Önkormányzat közötti 
elszámolás egyenlege 2011. évre: 
 

Hajdúdorog által ténylegesen fizetendő hozzájárulás 1.507.193 Ft 
Hajdúdorog által fizetett előlegek összege - 709.000 Ft 
2010. évi elszámolás egyenlege - 179.000 Ft 
Különbözet:    619. 193 Ft 
 
Hajdúdorog Városi Önkormányzat a keletkezett 619.193 Ft fizetési kötelezettségét a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat és Hajdúdorog Városi Önkormányzat között 2010. 
február 19-én kötött – a pedagógiai szakszolgálati feladatok körzeti jellegű ellátásáról 
szóló – 1528-2/2010. számú megállapodás 11. pontja értelmében 2012. május 10-ig köteles 
átutalással teljesíteni a Hajdúnánás Városi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa Hajdúdorog 
város polgármesterét, és gondoskodjon Hajdúnánás város költségvetési rendeletének 
módosításáról.   
 

Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. május 4. - Hajdúdorog polgármesterének tájékoztatására 
 2012. június 30. - a költségvetési rendelet módosítására 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

187/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Közoktatási Minőségirányítási Programjának felülvizsgálatával a Kompetencia Forrás  
Kft-t (4200 Hajdúszoboszló, Margaréta u. 20. szám) bízza meg.  
 
A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási 
Programjának felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok elvégzésének a határidejét 2012. 
június 8. napjában határozza meg, a szakértői közreműködés költsége pedig bruttó 
150.000,- Ft összegben az önkormányzat 2012. évi költségvetésében tervezésre került. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Kompetencia Forrás Kft. képviselőjét a képviselő-testület 
döntéséről értesítse, az elkészített szakértői véleményt a képviselő-testületnek mutassa be, 
egyben felhatalmazza a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási 
Programjának felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok elvégzésének feltételeit rögzítő 
szerződés aláírására.  

 
Felelős:      Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. május 8.  - szerződés megkötésére 

2012. június 28.  - felülvizsgált Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási 
Program képviselő-testület elé terjesztésére 

 

 

 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

   

 



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

188/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda (4080 
Hajdúnánás, Kasza u. 3. sz.) és a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. sz.) működésének 
törvényességi ellenőrzésével a tanügyi dokumentumok és nyilvántartások területén a 
Kompetencia Forrás Kft-t (4200 Hajdúszoboszló, Margaréta u. 20. szám) bízza meg.  
 
A képviselő-testület a Hajdúnánási Óvoda és a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium működésének törvényességi ellenőrzéséhez 
kapcsolódó feladatok elvégzésének a határidejét 2012. június 8. napjában határozza meg, a 
szakértői közreműködés költsége pedig bruttó 270.000,-Ft összegben az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében tervezésre került. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a Kompetencia Forrás Kft. képviselőjét a képviselő-testület 
döntéséről értesítse, az elkészített szakértői véleményt a képviselő-testületnek mutassa be, 
egyben felhatalmazza a Hajdúnánási Óvoda és a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium működésének törvényességi ellenőrzéséhez 
kapcsolódó feladatok elvégzésének feltételeit rögzítő szerződés aláírására.  
 
Felelős:     Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 8.  - szerződés megkötésére 

 2012. június 28.  - szakértői vélemény képviselő-testület elé terjesztésére 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

189/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
12-14. sz.) pályázata kapcsán a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a.) pontja alapján a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában lévő, 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 16. szám 
alatti, „Kivett sporttelep” művelési ágú, 5.5928 m2 területű ingatlanon lévő szociális 
épület tetőrekonstrukciójának, a lelátó és 2 db labdafogó háló beruházásának 
üzembe helyezését követő legalább 15 éves időtartamra, a beruházás üzembe 
helyezését követő 30 napon belül, a Magyar Állam javára az  
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog 
kerüljön bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánás Góliát 
Bútor Futball Klubot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.) értesítse és 
felhatalmazza a nyilatkozat aláírására. 

  
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. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

190/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 
10. sz.) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
22/C. § (6) bekezdés a.) pontja alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
1/1 tulajdoni hányadában lévő, 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. szám alatti, „Kivett 
általános iskola” művelési ágú, 5905 m2 területű ingatlanban lévő szertár, szélfogó 
és tornatermi öltöző-vizesblokk felújításának üzembe helyezését követő legalább  
15 éves időtartamra, a felújítás üzembe helyezését követő 30 napon belül, a Magyar 
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Kispályás Műfüves 
Nonprofit Kft-t (4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 10. sz.) értesítse és felhatalmazza 
a nyilatkozat aláírására. 

  
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. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

191/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Hajdúnánás Sportklub (4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.) a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. 
(VI. 30.) Kormányrendelet, valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény értelmében a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadában 
lévő, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatt, „Kivett napközi otthon” művelési ágú, 
4719 m2 területű ingatlanra sportcsarnok építésére pályázatot nyújtson be. 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a benyújtott pályázat kapcsán a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés a.) pontja alapján Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
1/1 tulajdoni hányadában lévő, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatt, „Kivett 
napközi otthon” művelési ágú, 4719 m2 területű ingatlanra sportcsarnok építésének üzembe 
helyezését követő legalább 15 éves időtartamra, az építés üzembe helyezését követő  
30 napon belül, a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan tulajdoni lapjára. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánás Sportklubot 
(4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.) értesítse és felhatalmazza a nyilatkozat aláírására. 

  
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. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

192/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonról és az 
arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 30.) Önkormányzati 
Rendelettel módosított 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 11. §-a  alapján úgy 
határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás Kisfaludy u. 15. szám alatti 
ingatlanon lévő 28.2 m2 helyiséget a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 
helyi szervezete ingyenes használatába adja 5 év időtartamra, 2012. május 01. napjától 
2017. április 30. napjáig. 

A helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos fűtésköltséget 3674,-Ft/m2/év összegben, az 
elektromos energia költségét 635,-Ft/m2/év, a vízellátás költségét 50,-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. A rezsiköltség kiszámlázása havonta történik. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Mozgáskorlátozottak  
Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete elnökét (4025 Debrecen, Széchényi u. 37. szám) értesítse, 
valamint a haszonkölcsön szerződés elkészítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 15. - értesítés megküldése  
                2012. május 30. - haszonkölcsön szerződés megkötése 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

193/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási 

Földtulajdonosok Közösségének (4080 Hajdúnánás, Gohér utca 17. szám) 

kérelméhez készült előterjesztés tárgyalását 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 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

194/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Petropál 
Nonprofit Kft. által működtetett „Segítő Szív” Szociális Szolgálat (4087 
Hajdúdorog, Kiss János u. 27. szám) kérelmét és a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. § (2) bekezdés (2b) pont 
szerinti hozzájáruló nyilatkozatát adja a szolgáltató további tevékenységének 
finanszírozási rendszerbe történő befogadásához. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Petropál Nonprofit Kft. (4087 
Hajdúdorog, Kiss János u. 27.) értesítéséről és a hozzájáruló nyilatkozat 
megtételéről.  

 
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. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

195/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Sándor 3537 Sajópetri, 
Dózsa Gy. u. 77. szám alatti lakos kérelmét megismerve, az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 30.) 
Önkormányzati Rendelettel módosított 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 
10. § (7) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Tóth Sándor 3537 Sajópetri, Dózsa 
György u. 77. által az önkormányzattal szemben fennálló 2.684.362,- Ft tartozás 
követelést továbbra is fenntartja, annak elengedését nem támogatja.  

 
       A képviselő-testület a tartozás behajtásáról a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 

2009. évi L. törvény alapján kíván intézkedni. 
  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére továbbá, hogy a 
képviselő-testület döntéséről Tóth Sándor 3537 Sajópetri, Dózsa György u. 77. 
szám alatti lakost értesítse. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 15. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

   



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

196/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Andrásné 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt. 1. szám alatti lakos kérelméhez készült 
előterjesztést megismerve úgy határoz, hogy a kérelmet nem támogatja, a 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt. 1. szám alatti lakás bérlőkijelölési jog 
jogosultja továbbra is a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 22.) legyen. 
 
Felhívja a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. figyelmét, hogy a bérleti 
jogviszony megszüntetése során az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben 
foglaltak szerint járjon el. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről Tóth Andrásné 4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/B. fszt. 1. szám alatti lakost, és a Hajdúnánási 
Építő és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse.  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. május 18. - az értesítésre 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

   



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

197/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség további hasznosítására 

vonatkozó előterjesztés tárgyalását 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 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

198/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 10-én az  
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi 
közlekedés fejlesztése” tárgyú felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés biztonságának 
és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” című 
pályázat megvalósításához a saját forrás vállalását az alábbiak szerint kívánja biztosítani: 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltsége Hajdúdorog, 
Hajdúnánás, Polgár és Görbeháza településekre vonatkozóan 483.302.310,- Ft, melynek a 
forrásösszetételét az együttműködő települési önkormányzatok az alábbiak szerint 
kívánják biztosítani: 
− támogatás (95 %):  459.137.194,- Ft 
− saját forrás (5 %):   24.165.116,-  Ft 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fejlesztés teljes összköltségéből a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzatot 191.036.108,- Ft terheli.  
 

A képviselő-testület a fejlesztés teljes összköltségéből ráeső költségek fedezetét az alábbi 
forrásokból kívánja biztosítani: 
− támogatás (95 %): 181.484.302,- Ft 
− saját forrás  (5 %):      9.551.806,- Ft 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fent felsorolt pályázati önerőt                 
9.551.806,- Ft összeggel, az önkormányzat éves költségvetéseiben, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdés d) pontja alapján az önkormányzati tulajdonú lakások 
értékesítéséből képződött, elkülönített számlán kezelt bevételekből biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város 
Önkormányzatának polgármesterét értesítse, valamint a megvalósításhoz szükséges 
forrásoknak az önkormányzati költségvetésbe való betervezéséről gondoskodjon.  
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. május 10.       - értesítésre 
 döntés benyújtására - hiánypótlástól függően 

 

 

kmft. 

  

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
 

   
 
K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

199/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács ÉAOP-3.1.4/A-11 kódszámú, „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú 
felhívásra benyújtott „Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése 
Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán” elnevezésű pályázatot 
konzorcium keretében kívánja megvalósítani, így a mellékelt „Konzociumi 
együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület a projekt gesztori feladatainak ellátásával Hajdúdorog Város 
Önkormányzatát bízza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a „Konzociumi együttműködési megállapodás” aláírására, 
és felkéri, hogy a határozatban foglaltakról a gesztor Hajdúdorog Város 
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.  

 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 10. - szerződés aláírására, értesítésre 
 döntés benyújtására  - hiánypótlástól függően 

 
 
 

kmft. 

 

 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

200/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamera elhelyezéséről 
és a térfigyelő kamera által megfigyelt közterület kijelöléséről szóló előterjesztést 
megismerve a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján úgy határoz, 
hogy a 0970. hrsz-ú, Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, ún.  
szennyvíz-végátemelő épületére a közterület-felügyelet által üzemeltetett és kezelt, 1 db 
térfigyelő kamerát helyez ki, az épülettel szemben, és az 5398. hrsz-ú, Fürdő utca végén 
található közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényzet és környéke megfigyelése 
céljából. 
 
A képviselő-testület a 0970. hrsz-ú, Hajdúnánás Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, 
ún. szennyvíz-végátemelő épületére 1 db térfigyelő kamera kihelyezésének munkáira 
bruttó 200.000,- Ft keretösszeget biztosít. 
 
A képviselő-testület a fent megjelölt keretösszeget az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében a kommunális szakfeladatokon tervezett előirányzatok terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánás Városi 
Rendőrkapitányságot (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 26-28.), Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát tájékoztassa. 
 
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz történő nyilvántartásba vételi bejelentési kötelezettségről gondoskodjon, 
valamint a térfigyelő kamera elhelyezés és a térfigyelő kamera által megfigyelt közterület 
adatait a közterület-felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának 
honlapján tegye közzé.  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 04.  - a tájékoztatásra 
 2012. május 18.   - a bejelentési kötelezettség teljesítésére 
 2012. június 01. - a közzétételre 

 
 
 

kmft. 

 

 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

201/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Parlament 

Magyarországot elítélő határozatára vonatkozó nyilatkozat megtételéről szóló 

előterjesztés tárgyalását 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 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

202/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a krízishelyzetben levő 
egyének és családok azonnali megsegítésére krízisalapot hoz létre 200 eFt összeggel 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon a támogatás szabályainak kidolgozásáról és ennek 
megfelelően terjessze elő a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és 
természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati 
Rendeletet módosítását, valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek 
megfelelő módosításáról. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 15. - a tájékoztatásra 

 2012. május 31. - a 20/2011. (IX. 26.) Önkormányzati Rendeletet 
módosítására 
2012. június 30. - a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 
módosítására 

 

 

 

kmft. 

 

 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
   



 
 

K i v o n a t 
 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

203/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tedej Zrt. (4085 
Hajdúnánás, Fő út 9. szám) tulajdonában lévő, a hajdúnánási, 0182, 0190, 0183/6, 0180/21 
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó előterjesztést, mely a jelenlegi szarvasmarha telepre 
vonatkozó helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási terv módosítására 
vonatkozik és az alábbi döntést hozza: 
 
A tervezett településrendezési eszközök módosítására az önkormányzat településrendezési 
szerződést köt a kérelmezővel a településrendezési eszközök megvalósítását eredményező 
tervezési díj, illetve az önkormányzatot terhelő egyéb felmerülő költségek és ráfordítások 
kérelmező részére történő áthárítása mellett.   
 
A Képviselő-testület a mellékelt tanulmány terv alapján egyetért a jelenleg hatályos 
szabályozási terv módosítási eljárás megindításával, azaz a 0182; 0190; 0183/6; 0180/21 
hrsz. területek egy építési övezetben történő összevonásával, abban az esetben amennyiben 
az Önkormányzat szerinti településrendezési szerződést megkötötte a kérelmezővel.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos munkák elkészíttetéséről 
Tedej Zrt. költségére gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a településrendezési szerződés 
aláírására. 
 
A képviselő-testület  felkéri a jegyzőt, hogy a kérelmezőt (az ingatlan tulajdonosát, illetve 
az ingatlanon beruházni szándékozót) tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, illetve 
településrendezési terv módosítási eljárás megkezdése előtt a településrendezési 
szerződéseket a döntésnek megfelelően készítse elő. 
 
Felelősök: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő:   2012. május 2. -  szerződés megkötése 
 2012. május 30. -  településrendezési terv módosítási eljárás megindítása 

 

 

 

kmft. 

 

 

  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
  



 
 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

204/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Major 
Chirurg Bt. (4032 Debrecen, Böszörményi u. 168. szám) kérelmét és 2012. 
május 1-től 2012. szeptember 30-i határidőig hozzájárul a hajdúnánási 
sebészeti szakellátás heti 4 órában történő ellátásához a traumatológiai 
szakrendelés változatlanul - heti 25 órában - történő biztosítása mellett.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Majorné Fási Csilla (4032 Debrecen, 
Böszörményi u. 168. szám) kérelmező értesítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. április 27.  

 

 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – du. 12,30 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

205/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. II/7. szám alatti, 63 m2 -es, 3 szobás, 
összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel 
  

Tanyi Bertalan és felesége Tanyi Bertalanné 
Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8/B. fszt. 3. szám alatti 

 
pályázónak  adja bérbe. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben 
foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. május 18. 
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  Dr. Kiss Imre 
  jegyző  

 



 
 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – du. 12,30 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

206/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III/15. szám alatti, 43 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakást - 3 
éves időtartamra - szociális jelleggel 
  

elsősorban  Frick Imréné Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8/B. IV/14. szám alatti, 
másodsorban  Vargáné Sárbogárdi Mária Hajdúnánás, Irányi u. 1. I/9. szám alatti  

 
pályázónak adja bérbe. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak 
szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. május 18. 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



 
 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – du. 12,30 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

207/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztai Eszter a 200/11/2002.  
(XI. 19.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. fszt. 
1. szám alatti, önkormányzati tulajdonú, 56 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakást 
három éves időtartamra, 2005. december 12-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 
309/2005. (XII. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2008. december 12-
ig, illetve a 473/2008. (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. 41. fszt. 1. 
szám alatti, 56 m2-es, 1+fél szobás, összkomfortos lakás bérleti szerződését nem szociális 
jelleggel az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól 
szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. § (4) bekezdés a.) pontja alapján - a 
szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2014. december 12 -ig meghosszabbítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak 
szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. május 18. 
 

 
 
 

kmft. 
 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



 
 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április        
26-án – csütörtökön – du. 12,30 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

208/2012. (IV. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Soltész Jánosné a 96/2003.  
(IV. 10.) számú Képviselő-testületi Határozattal a Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 5. szám 
alatti, önkormányzati tulajdonú, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos lakást három éves 
időtartamra, 2006. április 14-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 88/2006. (IV. 20.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. április 14-ig, majd a 157/2009. 
(IV. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. április 14-ig 
meghosszabbított. Az összesen kilenc éves határozott időre bérbe adott, és a 119/2004.  
(V. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, majd a 169/2011. (IV. 28.) számú 
Képviselő-testületi Határozat alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, 
Ady Endre krt. 35. fszt. 2. szám alatti, 41 m2-es, 1 szobás, összkomfortos lakás szociális 
jelleggel történő bérbeadását az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. § (1)-(6) 
bekezdései alapján - a szerződés lejártát követően - 3 évvel, 2015. április 14-ig 
meghosszabbítja. 
 
A meghosszabbítás idejére az Ör. 14. § (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 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendeletben foglaltak 
szerint gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. május 18. 
 

 

kmft. 
 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 
  jegyző 

 

 

 

 


