
K i v o n a t 
 

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

347/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és 
intézményei 2012. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő 
részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási 
előirányzatok rendeltetésszerű és takarékos felhasználására. 
 
Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés 
megtételére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
    



K i v o n a t 
 

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

348/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Hajdúnánás város településrendezési terve módosításának elfogadását 
követően, meg kívánja vizsgálni az állattartás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az állattartás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét vizsgálja felül, és a 
településrendezési terv módosításának elfogadását követő testületi ülésre a 
vizsgálat eredményét, továbbá az esetleges rendelet-tervezetet terjessze a  
képviselő-testület elé. 
 
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. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

349/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy meg 
kívánja vizsgálni a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1. szám, 
képviseli: Will Csaba ügyvezető) megkötött, a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, többször 
módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 13/2010. (IV. 26.) 
Önkormányzati Rendelet 1. számú mellékletét képező hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés módosításának lehetőségét. 

 
Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy folytasson egyeztető 
tárgyalásokat a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 
képviselőjével a hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása 
tárgyában, és a tárgyalás eredményéről a képviselő-testületet tájékoztassa, 
valamint a szerződés esetleges módosítására vonatkozó előterjesztést terjessze 
a képviselő-testület elé. 

 
Felelős:  Dr. Kis Ágnes PÜB elnök 
Határidő:  folyamatos     

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
      
 
 
 



K i v o n a t 
 

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

350/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és 

Ügyrendi; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; Egészségügyi és Szociális; 

valamint Városfejlesztési Bizottságainak a 2011. szeptember – 2012. 

augusztus havi munkájáról szóló beszámolókat megismerte és azokat 

elfogadja. 

 
Felelős: - 
Határidő: - 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

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

351/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánási Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőnek a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2011. (IV. 04.) Önkormányzati Rendelet 37. § (3) bekezdése alapján 
előterjesztett, a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda és Városi 
Gyámhivatalának 2010-2011. évi munkájáról szóló beszámolóját 
megtárgyalta, és elfogadja azt. 

 
Felelős:  - 
Határidő:  - 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

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

352/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 

2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót 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. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

353/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Hivatal 
létszámtagozódása módosítására vonatkozó előterjesztést és októbertől - 1 fővel 
megemelve a jóváhagyott létszámát - az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának II/A. pont szerinti tagozódását az alábbiak szerint hagyja jóvá. 
„A Polgármesteri Hivatal jóváhagyott létszáma 2012. október 1-jén: 

 

Szakfeladat megnevezése Létszám 
 Önkormányzati jogalkotás 7 
                                                Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 35 
 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 8   
 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése 12 
 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 2 
 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 7 
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közfoglalkoztatás 7 
 Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése 2 
 Közterület rendjének fenntartása 2 
 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 9 
 Polgári védelem ágazati feladatai 1 
 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása 1 
     Összesen:                                    93 fő, ebből: 
  
 1 fő főfoglalkozású polgármester, 
 2 fő társadalmi megbízatású  

alpolgármester, (a létszámkeret nem 
tartalmazza) 

 64 fő köztisztviselő (jegyző, aljegyző 
  irodavezetők, ügyintézők), 
 12 fő közalkalmazott, 
 4 fő ügykezelő, 
                                                                12  fő Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó. 
 
 Az önkormányzat szakfeladatain foglalkoztatva: 
 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 1 
 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közfoglalkoztatása  2 
 Sportlétesítmények működtetés és fejlesztése 2 
 Bűnmegelőzés (mezei őrszolgálat) 9 
     Összesen:                                     14 fő” 
 
 

 
 



2 
 

A képviselő-testület a TÁMOP 1.1.2. pályázat útján foglalkoztatott dolgozók béréhez és 
járulékához, a támogatási összegen felül 610.000,- Ft keretösszeget biztosít az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési tartaléka terhére.  

 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a TÁMOP 1.1.2. pályázat útján foglalkoztatott dolgozók 
továbbfoglalkoztatásához szükséges pénzügyi keretet a 2013. évi költségvetésbe tervezze 
be.  

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításában foglaltaknak az intézmény dolgozói általi megismertetéséről, valamint a 
határozatból adódó szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
 

Felelősök:  Szólláth Tibor polgármester és Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő:  folyamatos 

  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 

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

354/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 22. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a Hajdúnánás Város 
Önkormányzat 133/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. A Szabályzat IV. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „ A Polgármester közbeszerzési tanácsadót von be a közbeszerzési eljárások 
előkészítésébe, lefolytatásába.” 

 
2. A Szabályzat 

– IV.5. pontjának első mondatában,  
– IV.7. pontjának bevezetőjében,  
– V 3. pontjának első mondatában,  
– V.5. pontjának első francia bekezdésében,  
– VII.4. pontjának második mondatában,  
– VII.5. pontjának második mondatában,  
– IX.2. pont hetedik francia bekezdésében,  
– IX.3. pont ötödik francia bekezdésében 

a „hivatalos közbeszerzési tanácsadó” helyébe „ közbeszerzési tanácsadó” szövegrész 
kerül. 

 
3. A Szabályzat IX.5. pontjának első mondatát törli. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Szabályzat módosításáról az érintetteket tájékoztassa, 
illetve gondoskodjon a módosított szabályzatnak a városi honlapon történő 
megjelentetésről. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. szeptember 14. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 

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

355/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadja a 135/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, 
az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók hátralékainak behajtására tett 
intézkedésekről szóló tájékoztatót, valamint felhívja a figyelmet az 
adóhátralékok behajtási hatékonyságának további növelésére. 

 
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős:  Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

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

356/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a hajdúnánási 
bőrgyógyászati szakellátás további működtetéséről szóló előterjesztést és a jelenlegi 
egészségügyi szakellátás biztosítója kérésének helyt adva a Pharma-Derm Kft. 
(4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) jogelődjével, a Pharma-Derm Kkt.-val 2001. 
január 25-én kötött 14664/2000. számú vállalkozási szerződést közös 
megegyezéssel, 2012. október 31-i hatállyal megszünteti. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy Dr. Kósa Ágnes és Dr. Páldeák László (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 10.) vállalkozás képviselőinek az értesítéséről és a 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

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

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

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

357/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a hajdúnánási 
általános bőrgyógyászat és nemibeteg gondozás szakellátás biztosításáról szóló 
14664/2000. számú vállalkozási szerződésnek a 2012. október 31-ei, közös 
megegyezéssel történő megszüntetésére - e szakellátás heti 20 szakorvosi óra és heti 
10 óra nemibeteg gondozás működtetésének 2012. november 1-től a Városi 
Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet keretén belül történő biztosításáról 
határoz. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Baráthné Megellai Erzsébet (4080 Hajdúnánás, 
Kossuth u. 10.) intézményvezető értesítéséről, és a szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
 

 

 

 

 

 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

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

358/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat engedélyezett álláskeretét 2012. szeptember 15-től 1 fő 
táncpedagógus állással megemeli. 

 
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2012. 
szeptember 15-től 178 fő, a 167/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi 
Határozatra tekintettel 2012. december 1-jétől 174 fő. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet soron következő módosításakor a  
létszám-előirányzat módosításáról. 

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

 2012. november 30. - a létszám-előirányzat módosítására 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 



K i v o n a t 
 

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

359/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai István Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat számára a 2012. évi nyári napközi kiadásaira 1.164 eFt-ot, 3 fő 
táncpedagógus 2012. szeptember – november havi bér és járulék kiadásaira  
1.594 eFt-ot, összesen 2.758 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. 
(II. 15.) Önkormányzati Rendelet fentieknek megfelelő módosításáról. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. - az értesítésre 

 2012. november 30. - a költségvetés módosítására 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

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

360/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Óvoda engedélyezett 
álláskeretét 2012. szeptember 15-től 1 fő dajka állással megemeli. 
 
A fenti intézkedés végrehajtása után az intézmény engedélyezett álláskerete 2012. 
szeptember 15-től 64 fő. 
 
A képviselő-testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a jelenleg támogatás 
útján finanszírozott álláshelyet a támogatási időszak után javasolja megváltozott 
munkaképességű munkavállalóval betölteni tekintettel a 312/2012. (VIII. 09.) számú 
Képviselő-testületi Határozatra. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény igazgatóját tájékoztassa, valamint 
gondoskodjon az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 15.) 
Önkormányzati Rendelet soron következő módosításakor a létszám-előirányzat 
módosításáról. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 15. - az értesítésre 

 2012. november 30. - a létszám-előirányzat módosítására 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

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

361/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. 7-8. pontjaiban 
meghatározottak alapján, az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 
2012/2013-as tanévben indítható csoportok, osztályok maximális létszámtól való eltérését 
az alábbiak szerint engedélyezi: 

 
Intézmény neve 2012/2013. tanévben 

induló csoport / osztály 
2012/2013. tanév 
létszám (fő) 

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

1.e 
 

legfeljebb 32 

3.c 
 

legfeljebb 34 

6.g 
 

legfeljebb 36 

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

1/13. L legfeljebb 42 

1/13.M-1/15.M 
 

legfeljebb 42 

9.J 
 

legfeljebb 36 

11.J 
 

legfeljebb 42 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetők tájékoztatásáról gondoskodjon.   

 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:    2012. szeptember 24.    

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
 jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 

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

362/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
29. szám) magasabb vezető (igazgató) beosztás ellátására benyújtott pályázatok szakértői 
véleményezésével a HUNNIAREG Pedagógiai Intézetet (4028 Debrecen, Zákány u. 5. 
szám, képviseli: Vasné Dömötör Rozália főigazgató) bízza meg.  
 
A képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésének határidejét 2012. október 8. 
napjában határozza meg, a szakértői véleményezés költségét pedig 30.000,- Ft összegben 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 841126 számú Önkormányzatok és 
társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységek elnevezésű szakfeladat alatt 
tervezésre került. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a HUNNIAREG Pedagógiai Intézet (4028 Debrecen, Zákány 
u. 5. szám) képviselőjét a képviselő-testület döntéséről értesítse.  
 
Feljogosítja a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégium magasabb vezető (igazgató) beosztás ellátására benyújtott pályázatok szakértői 
véleményezésének feltételeit rögzítő szerződés aláírására, valamint felkéri, hogy az 
elkészített szakértői véleményt a képviselő-testületnek mutassa be. 
 
 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. szeptember 20. - szerződés megkötésére 

2012. október 25. - a 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. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

363/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 
29. szám) alternatív szakképzés helyi tantervének szakértői véleményezésével a 
HUNNIAREG Pedagógiai Intézetet (4028 Debrecen, Zákány u. 5. szám, képviseli: Vasné 
Dömötör Rozália főigazgató) bízza meg.  
 
A képviselő-testület a szakértői vélemény elkészítésének határidejét 2012. október 8. 
napjában határozza meg, a szakértői véleményezés költségét pedig 30.000,- Ft összegben 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 841126 számú Önkormányzatok és 
társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenységek elnevezésű szakfeladat alatt 
tervezésre került. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a HUNNIAREG Pedagógiai Intézet (4028 Debrecen, Zákány 
u. 5. szám) képviselőjét a képviselő-testület döntéséről értesítse.  
 
Feljogosítja a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégium alternatív szakképzés helyi tantervének szakértői véleményezésének feltételeit 
rögzítő szerződés aláírására, valamint felkéri, hogy az elkészített szakértői véleményt a 
képviselő-testületnek mutassa be. 
 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. szeptember 20. - szerződés megkötésére 
                   2012. október 25. - a 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. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

364/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

I.  Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 
vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011.  
(X. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. §-a alapján úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő, 2012. szeptember 28-án lejáró haszonkölcsön 
szerződés keretében művelt területeket nem kívánja meghirdetni, azokat saját 
művelésben kívánja hasznosítani.  

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

2013. évi Start munkaprogram keretében hasznosítható, állami tulajdonban lévő 
földterületek ismeretében, a Pénzügyi és Ügyrendi-, valamint Városfejlesztési 
Bizottságok javaslatának figyelembevételével, fel kívánja mondani az 
önkormányzati tulajdonban lévő, mezőgazdasági hasznosítású földterületek 
szerződését. 

 
 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi Start munkaprogram keretében 

hasznosítható, állami tulajdonban lévő földterületek ismeretében, az 
önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági hasznosítású földterületek 
szerződésének felmondásáról gondoskodjon. 

 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:  2012. szeptember 30. – szerződések felmondására    

 
 

 
kmft. 

 
 
 

 Dr. Kiss Imre 
 jegyző 



K i v o n a t 
 

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

365/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testület az önkormányzati vagyonról 
és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) 
Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében tulajdonosi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 5399 helyrajzi számú 
ingatlanon 2 ha 1750 m2 területrészen vágásos üzemmódú és településvédelmi 
rendeltetésű erdő kerüljön telepítésre.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a hozzájárulásáról szóló döntést a kiviteli terv 
készítője a KST 2012. Kft (Debrecen, Menyhárt u. 1. 2/6. szám) részére történő 
megküldéséről, továbbá az erdőtelepítési-kiviteli terv elkészíttetéséről és az 
erdészeti hatósághoz történő benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. október 15.    

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 
 

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

366/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hajdúnánási 5399 helyrajzi 
számú területen 2 ha 1750 m2 területnagyságon a csereerdő-telepítéssel kapcsolatos 
- kiviteli terv készítésének a díja, első kiviteli  munkák díja, a csemete 
beszerzésének a díja, a szakirányítás és nyilatkozattétel díja, továbbá eljárási díjak 
és az esetlegesen felmerülő hántáskár megelőzésének díja - 1.150 e Ft összeget az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének „Zöldterület kezelés” szakfeladattól 
összesen a 2012. évi költségvetés ”Város-, és községgazdálkodási szolgáltatások” 
szakfeladat kiadási jogcímhez való átcsoportosításával biztosítja.   
 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 

 Határidő:  2012. december 31. 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

     
 



K i v o n a t 
 

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

367/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Urbán János 
Hajdúnánás, Rákóczi u. 22. szám alatti lakos részére a földhasználati 
nyilvántartásban lévő adatok módosításával járó 16 eFt keretösszegű költségek 
megtérítését, a 2012. évi költségvetés „város-, és községgazdálkodási 
szolgáltatások” kiadási jogcím terhére biztosítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésről Urbán János Hajdúnánás, Rákóczi F. 
u. 22. szám alatti lakost értesítse ki és gondoskodjon a földhasználati 
nyilvántartásban szereplő adatok módosításával járó költségek megfizetéséről.  

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. szeptember 30. - kiértesítésre és a költségek megtérítésére  

 
 
 
 
 

  
kmft. 

 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

     



K i v o n a t 
 

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

368/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
polgármester az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog 
gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 10. § (2) bekezdés 
b) pont bb.) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva, az önkormányzat tulajdonát 
képező hajdúnánási 5397/8. hrsz-ú, ténylegesen a Hajdúnánás, Fürdő u. 22. szám 
alatti kemping hasznosítására vonatkozóan az önkormányzati vagyonról és az arról 
való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati 
Rendelet előírásai szerint a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról Varga Attila 4080 
Hajdúnánás, Szabadság u. 58. szám alatti lakost értesítse. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 20.  

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



K i v o n a t 
 

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

369/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások 
és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 
41. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti, 17 m2 alapterületű, 3. számú garázst 
versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadás útján kívánja hasznosítani 
5 éves határozott időtartamra.  
 
A kiinduló licitár vonatkozásában a 354/2011. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi 
Határozatban a gépjárműtárolás céljára használt garázs bérleti díjaként meghatározott  
500,- Ft/m2/hó összeg érvényes. 
 
A pályázati felhívást - az első alkalommal való megjelentetés sikertelensége esetén - az 
önkormányzat honlapján folyamatosan kell közzétenni. A pályázat legutolsó megjelenési 
időpontjától a pályázat benyújtására legalább 15 napnak kell rendelkezésre állnia. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30., illetve folyamatos - a pályázat megjelentetése 
                 2012. október 15., illetve folyamatos   - a szerződés megkötése 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

370/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vadász Géza a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 98. I/13. szám alatti, 49 m2-es, 2 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást a 183/2009. (V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves 
időtartamra, 2012. július 31-ig szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három éves 
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 
98. I/13. szám alatti, 49 m2-es, 2 szobás, komfortos lakás bérleti szerződését szociális 
jelleggel, az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól 
szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. § (1)-(6) bekezdései alapján - a 
szerződés lejártát követően - 2 hónappal, 2012. szeptember 30-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. szeptember 30. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

371/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Mirkó Sándorné részére a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/14. szám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakásra a 14602/2004. iktatószámú lakásbérleti jogviszony 
visszaállításával a polgármester két éves időtartamra, 2006. július 31-ig bérleti jogot 
biztosított szociális jelleggel, melyet a 281/2006. (XII. 14.) számú Képviselő-testületi 
Határozat két évvel, 2008. július 31-ig, ezt követően a 461/2008. (XII. 18.) számú 
Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2009. július 31-ig, majd a 38/2010. (I. 21.) számú           
Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. július 31-ig történt meghosszabbítással, 
az összesen nyolc éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/14. szám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos lakás bérleti 
szerződését - a szociális rászorultságra való tekintettel megállapított kedvezmények 
megvonása mellett - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet 7. § (4) bekezdése b.) pontja 
alapján - a szerződés lejártát követően - 1 évvel, 2013. július 31-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. szeptember 30.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

   



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

372/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Richárd a Hajdúnánás, 
Ady Endre krt. 35. II/8. ajtószám alatti, 41 m2-es, 1 szobás, összkomfortos, önkormányzati 
tulajdonú bérlakást a 223/2009. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
éves időtartamra, 2012 július 31-ig, szociális jelleggel kapta meg. Az összesen három éves 
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Ady 
Endre krt. 35. II/8. sz. 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. július 31-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. szeptember 30. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

373/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zámbó Imréné a Hajdúnánás, 
Hunyadi u. 2-4. „A” I/5. ajtószám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos, önkormányzati 
tulajdonú bérlakást a 178/2006. (IX. 07.) számú Képviselő-testületi Határozattal három 
éves időtartamra, 2009. szeptember 19-ig szociális jelleggel kapta meg, melyet a 312/2009. 
(X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. szeptember 19-ig történt 
meghosszabbítással, az összesen hat éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4. „A” I/5. ajtószám alatti, 51 m2-es,  
2 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. szeptember 19-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. szeptember 30. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

374/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Siketné Péter Katalin a 
Hajdúnánás, Csokonai u. 2. 1. ajtószám alatti, 46 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 148/1997. (IX. 18.) számú Képviselő-testület 
Határozatával három éves időtartamra, 2000. szeptember 26-ig szociális jelleggel kapta 
meg, melyet a 212/2000. (X. 12.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2003. 
szeptember 26-ig, ezt követően a 231/2003. (X. 09.) számú Képviselő-testületi Határozat 
három évvel, 2006. szeptember 26-ig, továbbá a 245/2006. (XI. 09.) Képviselő-testületi 
Határozat három évvel, 2009. szeptember 26-ig, majd a 313/2009. (X. 21.) számú 
Képviselő-testületi Határozat három évvel 2012. szeptember 26-ig történt 
meghosszabbítással, az összesen tizenöt éves határozott időre bérbe adott, és a 423/2008. 
(XI. 20.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, az önkormányzat tulajdonát képező, 
Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/C IV/2. szám alatti, 26 m2-es, 1 szobás, komfortos 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. szeptember 26-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. szeptember 30. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

375/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete özv. Kócsi Miklósné a Hajdúnánás, 
Csokonai u. 2. 3. ajtószám alatti, 15 m2-es (közös előszoba), 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 206/2007. (V. 30.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal egy éves időtartamra, 2008. június 15-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet 
a 252/2008. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. június 15-ig, 
továbbá a 268/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2012. június 
15-ig, illetve a 286/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat három és fél 
hónappal, 2012. szeptember 30-ig történt meghosszabbítással, az összesen öt éves 
határozott időre bérbe adott - a 199/2008. (V. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
alapján - az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/10. szám 
alatti, 37 m2-es, 1 szobás, komfortos 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 - 2,5 hónappal, 2012. december 15-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. szeptember 30. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

376/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szűcs Miklós Mihály a 
Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 4. ajtószám alatti, 24 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 187/2005.   (IX. 13.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2008. szeptember 30-ig, szociális jelleggel kapta 
meg, melyet a 365/2008. (X. 16.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2011. 
szeptember 30-ig, majd a 379/2011. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat hat és 
fél hónappal, 2012. április 15-ig, ezt követően a 238/2012. (V. 31.) számú Képviselő-
testületi Határozat kettő és fél hónappal, 2012. június 30-ig, illetve a 287/2012. (VI. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat három hónappal, 2012. szeptember 30-ig történt 
meghosszabbítással, az összesen hét éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Dorogi u. 3. 4. ajtószám alatti, 24 m2-es, 1 szobás, 
komfortnélküli 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 - 1 évvel, 2013. 
szeptember 30-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. szeptember 30. 

 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 



K i v o n a t 
 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 
13-án – csütörtökön – de. 10,50 órai kezdettel megtartott  zárt   üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

377/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zámbó Gábor a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 98. I/11. szám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati tulajdonú 
bérlakást a 182/2009. (V. 21.) számú Képviselő-testületi Határozattal három éves 
időtartamra, 2012. április 30-ig, szociális jelleggel kapta meg, melyet a 282/2012. (VI. 28.) 
számú Képviselő-testületi Határozat öt hónappal, 2012. szeptember 30-ig történt 
meghosszabbítással, az összesen három év és öt hónapos határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I/11. szám alatti, 34 m2-es, 
1 szobás, komfortos lakás bérleti szerződését nem szociális jelleggel az önkormányzati 
tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) 
Önkormányzati Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján - a szerződés lejártát követően -  
7 hónappal, 2013. április 30-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. szeptember 30. 
 
 

 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
  jegyző 
 


