
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8-án    

– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

240/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési 
eszközök teljes körű felülvizsgálata kapcsán - megismerve a 
településrendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos tervezett  felmerülő 
többlet bevételeket - úgy határoz, hogy további 3.000.000,- Ft összeget 
biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére a felmerülő többlet kiadások finanszírozására. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   folyamatos 
 

 

 

 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8-án    

– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

241/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési 
szerződés alapját képező előzetes tanulmánytervek szerint előirányzott 
tervezési díjakat, illetve az önkormányzatot terhelő egyéb felmerülő költségek 
és ráfordítások összegét megismerve azt elfogadja. 
 
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 áthárításra.   
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintett ingatlan tulajdonosait, 
illetve az ingatlanon beruházni szándékozókat tájékoztassa a Képviselő-
testület döntéséről, illetve a felülvizsgálati eljárás megkezdését követően a 
településrendezési szerződéseket készítse elő. 
 

Felelős:   Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő:   2012. június 30. 
 

 

 

 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8-án    

– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

242/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva:  
 
1. Támogatja, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 

(székhely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz) pályázatot nyújtson be az Új 
Széchényi Terv, Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című KEOP 1.1.1/B 
konstrukció pályázati felhívására. Tudomásul veszi, hogy a Társulás a pályázat 
keretében a „Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által fenntartott 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése” tárgyú projekt 
megvalósítására kíván támogatást igényelni.   

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat, mint a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és 
Hasznosító Társulás tagönkormányzata kijelenti, hogy az általa az üzemeltetési 
koncepció alátámasztásához nyújtott, és a kapcsolódó Megvalósíthatósági 
Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, 
díjképzést ismeri és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett 
vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. 

 
2. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hajdúsági Szilárd 

Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény,              
01329/4 hrsz) Társulási Tanácsának a társulási megállapodásának módosítására 
vonatkozó 11/2012. (V. 29.) határozatát.   

 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 4. § alapján elfogadja a mellékletben szereplő Hajdúsági 
Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodást módosító 
okiratát. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy egyúttal hatályát veszti a 2/2012. 
(I. 27.) számú Hulladék Társulási határozatával jóváhagyott módosító okirat.  

 
Felkéri a polgármestert a társulási megállapodást módosító okirat aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester  
Határidő: 2012. június 11.  

 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8-án    

– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

243/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat támogatva, hogy a Hajdúsági Szilárd 
Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény,  
01329/4 hrsz) pályázatot nyújtson be a KEOP Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című KEOP 1.1.1/B konstrukció 
pályázati felhívására, javasolja a Társulásnak, hogy amennyiben a pályázat 
erre lehetőséget biztosít, annak keretében egészítse ki a pályázati anyagot egy, 
a Hajdúnánás város közigazgatási területén kialakítandó hulladék udvar 
megvalósításával.  
 
A képviselő-testület kéri a Társulási tanácsot, hogy amennyiben erre a KEOP 
1.1.1/B konstrukció pályázati kiírása nem ad lehetőséget, keresse a 
Hajdúnánás városban megvalósítandó hulladék udvar kialakításának pályázati 
lehetőségét, vagy saját erőből történő megvalósítását, és fenntartását.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Társulási tanácsot és a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-t tájékoztassa.  
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester  
Határidő: 2012. június 15. 

 

 

 

kmft. 
 

 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8-án    

– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

244/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás 
Sportklub (4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3. sz.) a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatását biztosító 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 
benyújtott pályázattal kapcsolatosan úgy határoz, hogy a Sportklubbal a 
melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt az ingatlan használatára, 
a beruházás megvalósítására és a sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozóan. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Hajdúnánás Sportklub 
(4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. szám) képviselőjét értesítse, továbbá az 
együttműködési megállapodásban megfogalmazott költségek viseléséről 
további előterjesztés előkészítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. június 15.  - az értesítésre 

 2012. június 30. - az együttműködési megállapodás aláírására 
 folyamatos  - előterjesztés készítésére 
 

 

 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
 

Mely létrejött egyrészrıl a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat  
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
Adószám: 15372662-2-09 
Képviseli: Szólláth Tibor polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat 
 
Másrészrıl a 
Hajdúnánás Sportklub 
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 3. 
Adószám: 19128049-1-09 
Képviseli: Benkı Jenı elnök 
a továbbiakban: Sportklub - együttesen Felek - között az alulírott helyen és napon, alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 191/2012. (IV. 26.) számú  

Képviselı-testületi Határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Hajdúnánás Sportklub (4080 
Hajdúnánás, Irányi u. 3. sz.) a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, 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 lévı, 4080 Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 9. szám alatti, „Kivett napközi otthon” mővelési ágú, 4719 m2 területő ingatlanra 
sportcsarnok építésére pályázatot nyújtson be. 

 
2. Jelen együttmőködés célja a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete által 

az 509/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testület Határozattal elfogadott „Hajdúnánás Város 
Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.” c. dokumentumban megfogalmazott legfontosabb 

feladat, a sportolás nagyobb szintő infrastrukturális alapjainak megteremtése. A cél 
egy olyan sportlétesítmény felépítése, amelyben válogatott, egyéb minıségi sport-
eseményeket és edzıtáborokat lehet szervezni, amelyek sport-idegenforgalmi hasznából az 

egész város profitálhat. 

 
3. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Sportklub a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u.            

9. szám alatti, 51. hrsz-ú ingatlant jelen megállapodás hatálya alatt használja, továbbá az              

1. pontban hivatkozott pályázat megvalósítása keretében azon sportcsarnokot építsen és azt 
jelen megállapodás hatálya alatt üzemeltesse. 

 
4.  Felek az 1. pontban hivatkozott pályázat elıkészítése-, nyertes pályázat esetén a biztosítandó  

30% önerı összege, továbbá a beruházás megvalósítása esetén az üzemeltetési költségek 
vonatkozásában külön írásbeli megállapodást kötnek egymással. 

 



5.  Sportklub kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén, az önkormányzat 
tulajdonát képezı 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 9. szám alatti ingatlanon megvalósuló 
beruházás befejezését követıen, az Önkormányzat és az általa fenntartott oktatási 
intézmények számára, külön megállapodás alapján lehetıvé teszi a sportcsarnok használatát.  

 
6.  Sportklub köteles a beruházás megvalósítása során betartani a vonatkozó jogszabályokat, 

különös tekintettel a hatósági-, szakhatósági-, és mőszaki, valamint egyéb szakmai és 
környezetvédelmi elıírásokra. Sportklub a polgári jog általános szabályai szerinti felelısséggel 
tartozik, a jelen megállapodásból eredı kötelezettségei elmulasztásával, megszegésével az 
Önkormányzatnak, valamint 3. személynek okozott kárért. 

 
7. Jelen megállapodás 2012. július 1. napjától a beruházás üzembe helyezését követı 15 évre jön 

létre. Felek jelen megállapodást a másik félhez intézett, írásbeli felmondással akkor 
szüntethetik meg, ha a másik fél a jelen megállapodásból eredı valamely kötelezettségét 
súlyosan megszegi és felhívásra sem tesz eleget kötelezettségének, továbbá amennyiben a 
kötelezettségszegés olyan mértékő, amely Felek további együttmőködését vagy a 
megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi.  
Jelen megállapodás automatikusan, mindennemő jognyilatkozat nélkül megszőnik, 
amennyiben a Sportklub által benyújtott, az 1. pontban hivatkozott pályázat nem nyer 
támogatást. 

 
8.  A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvérıl szóló 

1959. évi VI. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
A felek aláírásra jogosult képviselıi a szerzıdést megismerték, és mint akaratukkal mindenben 
egyezıt jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Hajdúnánás, 2012. június 12. 
 
 
 
 
 
 ………………………………. …………………………….. 
 Szólláth Tibor polgármester Benkı Jenı elnök 
 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Hajdúnánás Sportklub 
  
 

Elıttünk, mint tanuk elıtt: 

 

1./   __________________________  2./  ____________________________  
 név név  

  __________________________   ____________________________  
 lakcím lakcím 

 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8-án    

– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

245/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a közalkalmazottak 
jogviszonyának megszűnésére vonatkozó 105/2012. (II. 23.) számú 
Képviselő-testületi Határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 1. pontjának második mondata helyébe az alábbi szövegrész 
kerül: 
 
„A képviselő-testület támogatja továbbá, hogy az intézmények az öregségi 
nyugdíjra, és a korhatár előtti ellátásra jogosultak részére két, illetve egy havi 
illetménynek megfelelő összeget biztosítanak.” 
 
A határozat itt nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmények vezetőinek 
értesítéséről, továbbá a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. június 20. – az értesítésre 

 

 

 

 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8-án    

– pénteken – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

246/2012. (VI. 08.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 6. szám) kérelmét 
megismerve úgy határoz, hogy a Hajdúnánási Gimnasztráda csoport Európa 
Bajnokságon történő részvételéhez 142.000,- Ft támogatási összeggel járul 
hozzá. 
 
A képviselő-testület a támogatás összegét, 142.000,- Ft-ot a Hajdúnánás 
Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 
biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Nánás Pro 
Cultura Nonprofit Kft-t (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 6. szám) értesítse. 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. június 20. 
 

 

 

 

kmft. 
 

 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 


