
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

307/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a személyes 

gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások hatékony, 
összehangolt feladatellátásának, és egységes koordinációjának biztosítása 
érdekében, a szakmaiság és a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve 
– úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény               
11. §-ában biztosított jogánál fogva a Városi Bölcsődét (4080 Hajdúnánás, 
Nikodemusz I. u. 10-12. szám) 2012. október 31. napjával jogutóddal 
megszünteti, és 2012. november 1. napjával átadja feladatait a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatnak (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. szám). 

 
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 

megszüntető okiratát a melléklet szerint elfogadja. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges feladatok 
elvégzéséről gondoskodjon. 
 
Felelős:        Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. október 31.  

 
 
 
 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



MEGSZÜNTETÕ OKIRAT MEGSZÜNTETÕ OKIRAT MEGSZÜNTETÕ OKIRAT MEGSZÜNTETÕ OKIRAT     
 

Az intézmény neve: Városi Bölcsőde 
 

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

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

Megszüntetõ szerv neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. 
 

Megszüntetés idõpontja: 2012. október 31. 
 

Jogutódlás: Az intézmény a képviselő-testület 307/2012. (VIII. 09.) számú 
Képviselő-testületi Határozata alapján jogutóddal szűnik meg. A 
jogutód intézmény 2012. november 1-től a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, 
Dorogi u. 14. szám). 

 

A megszüntetés oka: a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátások hatékony, összehangolt feladatellátása, és egységes 
koordinációja az új szervezeti keretek között jobban biztosítható. 

 
A megszüntetett intézmény alapfeladatainak további ellátása az alábbiak szerint történik: 
  889101 Bölcsődei ellátás  
 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához  kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások 
 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési 

szerveikkel 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
ellátásra kerülő alapfeladata 2012. november 1-től.  
Ellátásra nem kerülõ feladat nincs. 

 
Az alapfeladatok ellátását képezõ vagyon az önkormányzat tulajdona, melyrõl az alábbiak szerint 
rendelkezik: 

− A Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10., és a Nikodemusz I. 
u. 12. szám alatti ingatlanokat 2012. november 1-től a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
használatába adja az alapító okiratban meghatározott 
feladatellátás céljaira. 
− A feladatellátást szolgáló ingóságokat – berendezési 
tárgyak, eszközök – a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Városi Bölcsőde részére adja át. 
− Az intézmény 2012. október 31-én fennálló 
követeléseinek és kötelezettségeinek pénzügyi rendezésére a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
jogosult és köteles. 

 

Az intézmény kötelezettséget 2012. október 31. napjáig vállalhat. 
 

Az intézményben foglalkoztatottak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
intézményben folytatják közalkalmazotti jogviszonyukat. 

 

A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a 
alapján egyesítés beolvadással kerül sor. 
 
Hajdúnánás, 2012. augusztus 9.    
 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

308/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat hivatalos elnevezését              
2012. november 1. napjától „Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Városi Bölcsőde” elnevezésre módosítja.  

 
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 

által ellátott tevékenységeket és szolgáltatásokat 2012. november                     
1. napjától a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
alaptevékenysége körében látja el a jelenleg e feladatokat ellátó 
valamennyi dolgozó átvétele mellett. 

 
III. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a b) pontban 

foglalt döntésre tekintettel 2012. november 1. napjától a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde engedélyezett álláskeretét a 
Városi Bölcsőde alkalmazotti létszámával (12 fővel) megnöveli, amely 
után a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
engedélyezett álláskeretét 22 főben hagyja jóvá. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények egyesítésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról gondoskodjon, különös tekintettel az önkormányzat 
költségvetési rendeletének – a Városi Bölcsőde időarányos előirányzatainak a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat előirányzatai közé történő 
átcsoportosítására vonatkozó – módosítására. 

 

Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. október 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

309/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 

Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10., valamint a Hajdúnánás,               
Nikodemusz I. u. 12. szám alatti épületeit 2012. november 1. napjától a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde használatába 
adja az alapító okiratban meghatározott feladatellátás céljaira. 

 
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 

használatában lévő feladatellátást szolgáló eszközöket 2012. november           
1. napjától a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 
részére adja át. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az épület átadásával járó teendők 
végrehajtásáról, és a feladatellátást szolgáló eszközök leltár szerinti 
átadásának feltételeiről gondoskodjon.  
  
Felelős:        Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. október 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

310/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat módosított alapító okiratát a melléklet szerint, 2012. november 1-jei hatállyal, az 
alábbi módosításokkal elfogadja. 
 
Az 1. „Intézmény elnevezése” pont az alábbi szövegrészre módosul: 
„Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde” 
 
Új alpontként kerül be az alapító okiratba az alábbi szövegrész: 
„2.1. Telephelye:           4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10-12.” 
 
Új alpontként kerül be az alapító okiratba az alábbi szövegrész: 
„8.1. Szakmai felügyeletet ellátó szerv:         Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  
         Szociális és Gyámhivatala” 
 
A 9. „Jogszabályban meghatározott közfeladatok:” pont kiegészül a „bölcsődei ellátás” 
szövegrésszel. 
 
A 10. pont „alkalmazandó szakfeladatok” része kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
 „889101 Bölcsődei ellátás  a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos 

bevételek és kiadások. 
889109  Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások” 
 
A 14. „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony” pont kiegészül az alábbi 
szövegrésszel:      „- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

 törvény 
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről és törvény-módosításokról 
szóló 2012. évi LXXXVI. törvény” 

 
A 17. „Az ingatlanok címe és helyrajzi száma:” pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
     „4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10.  
    3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
 
    4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 12. 
 3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2)” 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratban foglaltaknak az 
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről, valamint a 
törzskönyvi nyilvántartás módosítására vonatkozó igény benyújtásáról, és legkésőbb az 



október havi testületi ülésre terjessze elő a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 
alapító okiratának – egyesítéssel összefüggésben szükséges – módosításáról szóló 
előterjesztést. 
  
Felelős:        Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. október 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  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, 
Városi Bölcsőde 

 
2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14. sz.  
 
2.1. Telephelye: 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. 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.  
 

8.1. Szakmai felügyeletet ellátó szerv: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  
  Szociális és Gyámhivatala 

 
9. Jogszabályban meghatározott közfeladatok:  

 gyermekjóléti szolgáltatás,  
 családsegítés a krízishelyzetbe került 

személyek és családok részére, valamint 
 bölcsődei ellátás 

 
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 

 889101 Bölcsődei ellátás  a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások. 

889109  Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások 

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  

  - a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

  - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény hatálybalépésével összefüggő 
átmeneti rendelkezésekről és törvény-



módosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. 
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 ingatlanok címe és helyrajzi száma:  4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 14.  
  2892. hrsz.  (554 m2)  
 

     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 10.  
     3465. hrsz. (alapterülete: 1526 m2) 
 
     4080 Hajdúnánás, Nikodemusz I. u. 12. 
 3474. hrsz. (alapterülete: 536 m2) 
 
 
Záradék:   A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde alapító okirata a 

310/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. november 1-jén lép 
hatályba. 

 
 
Hajdúnánás, 2012. augusztus 9. 
 
 
 
 Dr. Kiss Imre Szólláth Tibor 

 jegyző polgármester 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

311/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kőrösi 
Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium 
(4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 29. szám) az Innovatív iskolák fejlesztése 
című TÁMOP 3.1.4-12/2 kódszámú pályázatban való részvételét, a 
támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását.   
 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézményvezetőt tájékoztassa. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 13. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

312/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának 
lehetőségéről szóló előterjesztést és a megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 23. § szerinti rehabilitációs hozzájárulás mértékének 
minimalizálását határozza el a megváltozott munkaképességű személyeknek 
az önkormányzat és intézményeinél történő foglalkoztatása mellett. 
 
A képviselő-testület felhívja az érintett intézményvezetők figyelmét, hogy 
törekedjenek a megváltozott munkaképességű személyeknek az 
önkormányzat és intézményeinél történő foglalkoztatására. 
 
Felkéri a polgármestert a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat 
intézményvezetőinek értesítésére, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére.  

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

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 8,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

313/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 
megyei kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervei a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) 
Kormányrendelet alapján meghirdetett hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatási program 2012. évi támogatására kiírt pályázata keretében 
a 8.588.360,- Ft támogatási összeghez 1.515.592,- Ft önrészt biztosít az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartaléka terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon. 
 

Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2013. január 31.  - a projekt megvalósítására 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 9,15 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  zárt 
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

314/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
I. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

az önkormányzat és a HAJDÚ TRIBETON KFT. (4080 Hajdúnánás, 
Dorogi u. 2. szám) között létrejött 16348-2/2005. számú Adásvételi 
szerződés (továbbiakban: szerződés) 2./ pontjában előírt kötelezettségek 
teljesítését megvizsgálva - a Hajdúnánás 6501/6 hrsz-ú ingatlanra kiadott 
betonkeverő üzem használatbavételi engedélye meglétét, valamint az 5 fő 
létszámbővítést részteljesítésként alapul véve - hozzájárul ahhoz, hogy a 
szerződés 4./ pontjában rögzítettek szerint a 6501/2 hrsz-ú ingatlant a 
HAJDÚ TRIBETON KFT.  676.000,- Ft összegért megváltsa, mely 
összeget a társaság 2012. augusztus 31-ig köteles az önkormányzat 
számlájára átutalni.  

 
II. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

a HAJDÚ TRIBETON KFT. részéről a 676.000,- Ft határidőben történő 
megfizetése esetén, a 16348-2/2005. számú Adásvételi szerződést 
teljesítettnek elfogadja és hozzájárul a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
javára, egyrészt a 2830/2/A/58 hrsz-ú, 4080 Hajdúnánás, Dorogi u.                 
2. szám alatti ingatlanra bejegyzett, másrészt a 1142/A/1. hrsz-ú, 4080 
Hajdúnánás Polgári u. 6. fszt. 1. szám alatti ingatlanra bejegyzett 
jelzálogjog törléséhez. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a HAJDÚ 
TRIBETON KFT-t  értesítse, valamint felhatalmazza a megállapodás és a 
törlési hozzájárulás aláírására. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. augusztus 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 9,15 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  zárt 
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

315/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8/B. fszt. 3. szám alatti,             
52 m2-es, 1+fél szobás, komfortos lakást - változatlan feltételekkel - 
minőségi csereként  

 
elsősorban  Porkoláb Miklósné Hajdúnánás, Dorogi u. 3.  5. ajtószám 
alatti, 

másodsorban  Zilahi Gyöngyi Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/B.  

I/3.  szám alatti  
 

pályázónak adja bérbe. 
 

Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú lakások és 
helyiségek bérbeadásának szabályairól szólón 6/2012. (II. 29.) 
Önkormányzati Rendeletben foglaltak szerint gondoskodjon a szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. augusztus 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 9,15 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  zárt 
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

316/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 5. fszt. 1. szám alatti, 51 m2-es,          
2 szobás, összkomfortos lakást - változatlan feltételekkel - minőségi 
csereként  
 
   Tóth Gáborné Hajdúnánás, Irányi u. 1. fszt. 4. 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. augusztus 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 



K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus    

9-én – csütörtökön – de. 9,15 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  zárt 
üléséről készült jegyzőkönyvéből: 
 

317/2012. (VIII. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 7. II/7. szám alatti, 51 m2-es,              
2 szobás, összkomfortos lakás - változatlan feltételekkel - minőségi 
csereként  
 
   Harsányi Lászlóné Hajdúnánás, Mártírok u. 7. IV/14. 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. augusztus 31. 

 
 

 
 

kmft. 
 
  Dr. Kiss Imre 

  jegyző 
 
 


