
 
K i v o n a t 

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

395/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Takács Gábor tűzoltó 

alezredes, tanácsos, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Hajdúnánás Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 

25. szám) kirendeltség-vezetőjének a katasztrófavédelem jogszabályi és 

szervezeti változásairól szóló tájékoztatóját megismerte 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

396/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding 

Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) igazgatósága által, a 318/2012. 

(VIII. 15.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján készített, a 

tulajdonában lévő Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft-re (székhelye: 4080 

Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) vonatkozó intézkedési terv végrehajtásáról 

szóló beszámolót megismerte 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

397/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Tedej Zrt. (4085 Hajdúnánás-
Tedej, Fő u. 9. sz.) 2012. október 5-ei levelében előadott kérelmének teljesítésére 
vonatkozó előterjesztést, mely a településrendezési szerződésben foglalt vállalások 
teljesítésére és annak pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozik és az alábbi 
döntést hozza: 

 
Támogatja a Tedej Zrt. kérelmét, azaz a településrendezési szerződésben 
meghatározott, a társaságot terhelő kötelezettség teljesítési határidejének 2012. 
december 15 –ig történő meghosszabbításához hozzájárul.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket (a költségviselőt, illetve az ingatlanon 
beruházni szándékozót) tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, illetve a 
szerződés módosításáról gondoskodjon. 

 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. október 31.  -  szerződés módosítása  

 2012. december 31. -  szerződéses kötelezettség teljesítésének  
  ellenőrzése 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 
K i v o n a t 

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

398/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felnőtt étkeztetés intézményi 
térítési díját 2012. november 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg. 
 

 Felnőtt étkeztetés nyersanyagköltsége  normál  diétás 
 reggeli 75 Ft 125 Ft 
 ebéd  215 Ft 315 Ft 

vacsora 182 Ft 232 Ft 
 

A felnőtt étkeztetés térítési díjainak meghatározásánál a nyersanyagnormát alapul véve 
178% rezsi költséget kell figyelembe venni.  
 

Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójának és a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény igazgatójának 
értesítéséről 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

399/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, meg kívánja vizsgálni 
a Hajdúnánás város belterületén található, a fizető parkolás rendjéről szóló 1/2008. (I. 28.) 
Önkormányzati Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, táblával kijelölt fizető 
parkolóhelyek bővítésének lehetőségét, a körforgalomtól a Dorogi u. – Ady Endre krt. 
kereszteződéséig terjedő területeken.  

 
A képviselő-testület a fizető parkolóhelyek bővítése érdekében, meg kívánja vizsgálni a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (3) bekezdésében, a díjfizetési 
kötelezettség elrendelése vonatkozásában meghatározott telítettség mértékét. 

 
A képviselő-testület a telítettség mértékének meghatározásához szükséges szakember 
igénybevételéhez 100.000,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 
elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet mellékletének 35. pont 35.15. 
alpontjában meghatározott, a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos 
foglaltságának (telítettségének) méréséről szakember bevonásával gondoskodjon, majd a 
mérés eredményét 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

400/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint az 
ezzel összefüggő törvények módosításáról 2012. évi XCIII. törvény 2. §-ában foglalt 
feladatok végrehajtására a Hajdúnánási Járási Hivatal működéséhez megállapodás alapján 
  
1/ 2013. január 1-től kezdődően a feladat ellátásának időtartamára a Magyar Állam 

ingyenes használatába átadja:  
- a Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz alatti, kivett, irodaház, megnevezésű ingatlan 

1332,9 m2 alapterületű részét, valamint 
- a Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz. alatti, kivett, tanácsház megnevezésű ingatlan 

94,32 m2 nagyságú, jelenleg az okmányiroda elhelyezésére szolgáló irodarészét. 
 

2/ 2013. január 1-től a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal állományi létszámába átadja 
az átvett feladatokat ellátók álláshelyeit, az álláshelyeket betöltő közszolgálati 
tisztviselőkkel és munkavállalókkal együtt.  

 
     Az átadott álláshelyek száma:  19 fő 
    Ebből szakmai létszám:  17 fő 
        funkcionális létszám:    2 fő 
 üres álláshely:   5 fő 
 

3/ 2013. január 1-től kezdődően a feladatellátás időtartamára ingyenes használati jogot 
biztosít a megállapodás mellékletében meghatározott infokommunikációs eszközökre, 
valamint a járási hivatal működéséhez leltár szerint átadott kis értékű tárgyi eszközökre. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingók és ingatlanok birtokbaadási 
eljárásának zökkenőmentes lefolytatásáról, valamint a személyi anyagok 2012. december 
31-ig történő átadásáról. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás, teljességi 
nyilatkozat, valamint a megállapodás alapján kötendő vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 31.      -  megállapodás megkötésére 
  2012. december 31. -  személyi anyagok átadására 

 - teljességi nyilatkozat és vagyonkezelési  
  szerződés  aláírására 
 
 

kmft. 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 
 



 

K i v o n a t 

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

401/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Járási 
Hivatal kialakítása miatt, a Polgármesteri Hivatal szervezetében bekövetkező 
változásokra tekintettel szükségesnek tartja az Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálatát. 

 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Hajdúnánási Járási Hivatal kialakítása miatt 
bekövetkezett személyi és szerkezeti változásokra tekintettel, vizsgálja felül 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és tegyen javaslatot a polgármesternek a szükséges 
módosítások képviselő-testület előterjesztésére. 

 
Felelős: Dr. Kiss Imre jegyző 
Határidő: 2012. december 31.    
 
 
 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

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

402/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Móricz Pál Városi Könyvtár elhelyezését a továbbiakban is a Bocskai u.  
12-14. szám alatti ingatlanon biztosítja. A képviselő-testület úgy határoz, 
hogy az épület földszintjén, a Járási Hivatal használatába át nem adott 
helyiségekben ki kell alakítani a Városi Könyvtár működésének feltételeit, 
melyhez az épület földszintjén lévő garázst és raktárhelyiségeket is igénybe 
kell venni. 

 A Képviselő-testület a Bocskai u. 12-14. szám alatti ingatlan helyiségeinek a 
könyvtári funkció betöltéséhez való alkalmassá tételéhez szükséges 
munkálatok elvégzéséhez 2012. évi költségvetésében 1.500.000,- Ft 
keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.  

 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon. 

 
 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

403/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nánás Pro Cultura 
Nonprofit Kft. (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6. sz.) és Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat szerződő felek között Bocskai u. 12-14. szám alatti ingatlanon 
az épület III. emeletének hat helyiségére, 96,3 m2 alapterületre 2012. február 
1-től 2017. január 31-ig határozott időre szólóan létrejött, a Hajdúnánási 
Helyi Televízió elhelyezésére szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezi 2012. 
október 31-re. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

404/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-hajdúsági 
Szakképzési-szervezési Társulás (Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. sz.) és 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat szerződő felek között Bocskai u. 12-14. 
szám alatti ingatlanon az épület III. emeletének 303. számú helyiségére, 16 m2 
alapterületre 2012. február 1-től 2017. január 31-ig határozott időre szólóan 
létrejött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését kezdeményezi 2012. november 30-ra. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

405/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 231. § (1) bekezdése alapján a 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire 
vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait a melléklet 
szerinti szabályzat szerint állapítja meg és annak 2012. november 1-től 
történő bevezetéséről határoz.  
 
Felkéri a polgármestert a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a 
szabályzatról történő értesítésére.  
 

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

 

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 

 
 



A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselıire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályai 
 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 231. § (1) bekezdése alapján a polgármesteri hivatal 
köztisztviselıire vonatkozó hivatásetikai alapelvek, valamint az etikai eljárás szabályait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

I. Általános magatartási normák 
 
1.  A köztisztviselı munkája során köteles a jogszabályoknak megfelelıen eljárni, a jogszerőséget 

maradéktalanul érvényesíteni, az igazságos és méltányos jogszolgáltatást biztosítani. 
2.  A köztisztviselı munkájában az egyenlı elbánás elvének és az elıítéletektıl való mentességnek 

kell érvényesülnie: a közigazgatásban a hátrányos megkülönböztetés valamennyi fajtája 
elfogadhatatlan. 

3. A köztisztviselı a döntések elıkészítése során köteles biztosítani az arányosságot az 
intézkedések megtételére irányulóan, illetve az intézkedések és az elérni kívánt cél között. 

4. A köztisztviselınek a feladatait - felelıssége teljes tudatában - úgy kell ellátnia, ahogy azt a 
jogszabályok, belsı szabályzatok, munkáltatói és vezetı utasítások és a munkaköri leírása 
elıírja számára. 

5. A köztisztviselı tevékenységének pártatlannak és függetlennek (objektívnak) kell lennie, 
tartózkodnia kell bármilyen önkényes intézkedéstıl. Munkájában nem befolyásolhatja 
személyes, családi, politikai, vagy anyagi érdek. 

6. A köztisztviselı köteles hivatali feladatainak ellátása során következetesen, a hivatali rendnek 
megfelelıen, ésszerően, kiszámíthatóan és szakszerően eljárni, munkáját méltósággal és 
tisztességgel kell ellátnia. Az ügyek intézésével kapcsolatos - jogszabályon alapuló - 
tájékoztatást, felvilágosítást az ügyfelek részére meg kell adnia, illetve azt nem tagadhatja meg a 
feladatkörébe tartozó ügyekben. 

7. A köztisztviselı magatartását elızékenységnek, udvariasságnak és szolgálatkészségnek, 
munkavégzésében együttmőködésnek kell jellemeznie. A feladatkörében elkövetett hibákért 
köteles elnézést kérni, a hibát kijavítani és aktívan részt venni az elıidézett sérelem vagy kár 
következményeinek orvoslásában. 

8. A köztisztviselınek becsületesnek, fegyelmezettnek, kötelességtudónak kell lennie. Vissza kell 
utasítania minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az elıírásoktól való eltérésre, 
vagy az azzal szembeni eljárásra irányulhat. Feladatait hivatásához és esküjéhez való hőséggel 
és elkötelezettséggel, a nemzeti érdekek elınyben részesítése mellett kell ellátnia. El kell 
utasítania a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fel kell lépnie. A polgármesteri hivatal 
kedvezı erkölcsi megítélésének elısegítése, illetve jogszerő mőködése a mindennapi 
munkában és a magánéletben is megköveteli, hogy a köztisztviselı hivatali tevékenységével 
összefüggésben ne fogadjon el semminemő juttatást, ajándékot vagy jogtalan elınyt az 
ügyfelektıl. Ebben a körben juttatásnak, ajándéknak, illetve jogtalan elınynek minısül minden 
olyan dolog, szolgáltatás, szórakoztatás, vendéglátás, kölcsön vagy egyéb anyagi, 
egzisztenciális, illetve erkölcsi értéket képviselı dolog, szívesség, pl. fizetési haladék, illetve 
ezek bármelyikének a jövıben történı biztosítására tett ígéret, amelynek pénzben kifejezhetı 
értéke van, és amelyhez ellenszolgáltatás nélkül, vagy az értékénél lényegesen alacsonyabb 
áron, jogtalanul jut hozzá a köztisztviselı. A kedvezı erkölcsi megítéléssel és jogszerő 
mőködéssel összeegyeztethetetlen az is, ha a köztisztviselı hozzátartozója fogad el a 
köztisztviselı tevékenységével összefüggı és ahhoz értelemszerően kapcsolható jogtalan 
elınyt vagy juttatást. 

9. A polgármesteri hivatal mőködéséhez a közbizalom elengedhetetlenül szükséges, ezért a 
köztisztviselınek tartózkodnia kell a munkaidın kívül is minden olyan cselekménytıl, amely 
azt veszélyezteti. A közbizalom súlyos veszélyeztetésére alkalmas magatartásnak tekinthetı 
különösen, ha a köztisztviselı szándékos, vagy súlyos következménnyel járó gondatlan 
bőncselekményt követ el; ha tulajdon elleni szabálysértést követ el; ha felettese felhívása 
ellenére olyan szerencsejátékot folytat, amely miatt súlyos anyagi függısége alakul ki; ha 



botrányos életvezetése vagy italozó életmódja miatt személyes tekintélyét és megbecsülését 
környezetében elveszíti; ha kábítószert, vagy más tudatmódosító szert fogyaszt. 

10. A köztisztviselı munkahelyén köteles kulturált, az általános elvárásoknak megfelelı, 
szélsıségektıl mentes, tiszta ruházatban megjelenni. A tisztaság és ápoltság valamennyi 
köztisztviselıvel szemben alapvetı követelmény. A köztisztviselınek tartózkodnia kell a 
kihívó öltözettıl és sminkeléstıl, hajviselettıl és a túlzó ékszerezettségtıl. 

11. A hivatali munka során érvényesülnie kell a csapatszellemnek, az emberi, szakmai és támogató 
munkakapcsolatnak, az egyes belsı szervezeti egységek felelısségteljes együttmőködésének és 
az egymás munkájának elismerésének. 

12. Az emberi méltóság biztosítása a Hivatalban és a hivatali munkában mind a vezetık, mind a 
munkatársak tekintetében. 

13. A köztisztviselı munkája során érvényesüljön a mindennapok embersége, az empátia, ha kell a 
segítségnyújtás, a másik ember tisztelete, a bizalom a munkatársi kapcsolatokban és a hozzá 
forduló emberek iránt. 

14. A köztisztviselı felé elvárás a felelısségvállalás az általa hozott döntésekért a következmények 
tekintetében is. 

 

II. A vezetıkre vonatkozó különös hivatásetikai követelmények 
 

A polgármesteri hivatal vezetı beosztású köztisztviselıinek az I. cím alatt meghatározott 
általános magatartási normák teljesítésén túl az alábbi speciális követelményeknek is eleget kell 
tenniük: 
1. Személyes példamutatásukkal elı kell segíteniük, hogy az általuk irányított szervezeti 

egységben együttmőködı, támogató, konstruktív, jó munkahelyi légkör alakuljon ki, illetve 
maradjon fenn. 

2. Az erıforrások elosztásakor, valamint a feladatok megosztásakor nem élhetnek vissza 
beosztásukból, hivatalukból származó pozíciójukkal és lehetıségeikkel. 

3.  A döntések meghozatalához szükséges információkat meg kell ismerniük. A többi vezetı és 
munkatársat - kellı idıben és módon - el kell látniuk a munkavégzésükhöz szükséges 
információkkal. 

4.  A munkatársak közötti munkamegosztás, valamint a velük és közöttük való együttmőködés 
megszervezésekor törekedniük kell az egyenlı, illetve arányos terhelés kialakítására. 

5.  A feladatok, megbízások, utasítások kiadásánál - melyek sikeres vagy sikertelen végrehajtásáért 
a felelısség ıket terheli – törekedniük kell a szakmai szempontok érvényesítésére, az 
egyértelmőségre, a tárgyilagosságra és a megfelelı hangnem használatára. Mindezek feltételei a 
kötelezettségek számonkérhetıségének, melyet minden esetben meg kell követelniük. 

6.  Az elvégzendı munka jellegétıl, illetve a helyzet adta lehetıségektıl függıen a vezetıknek is 
ki kell kérniük és figyelembe kell venniük munkatársaik véleményét, ötleteit, javaslatait. 

7. A munkahelyi problémák és konfliktusok feloldásában kellı tapintattal, empátiával és 
körültekintéssel, de határozottan és késlekedés nélkül kell eljárniuk. 

 

III. A hivatásetikai eljárás szabályai 
 

1.  Az a köztisztviselı, aki megsérti a hivatásetikai alapelveket, etikai, vagy fegyelmi felelısséggel 
tartozik. 

2.  A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a hivatásetikai alapelveket megsértı, etikai vétséget 
elkövetı köztisztviselıvel szemben kiszabható szóbeli figyelmeztetésrıl, vagy írásbeli 
figyelmeztetésrıl, súlyosabb esetben megrovásról. 

3.  Amennyiben a hivatásetikai eljárás szabályainak megsértése, illetve következményeinek 
mértéke nem egyértelmő, az etikai eljárás lefolytatására a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
szabályok megsértésérıl történt tudomásszerzést követı 30 napon belül intézkedhet. Az 
eljárás lefolytatására háromtagú bizottságot jelöl ki, melynek feladata a kijelöléstıl számított 15 
napon belül az etikai vétség körülményeinek és következményeinek feltárása, a vizsgálati 
eredmények összegzése, szükség esetén javaslattétel a vétséget elkövetı köztisztviselıvel 
szemben kiszabható, a jelen fejezet 2. pontja szerinti büntetésre. 



4.  Amennyiben a köztisztviselı magatartása vagy annak következményei a köztisztviselı fegyelmi 
felelısségét alapozzák meg, a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezdeményezésére a fegyelmi 
eljárást a Kttv. szabályai szerint kell lefolytatni. 

 
 
Hajdúnánás, 2012. október 18. 
 
 
 
 Dr. Kiss Imre  Szólláth Tibor 
 jegyzı  polgármester 
 
 



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

406/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás 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 Önkormányzati és Szervezési 

Irodájának 2010-2011. évi munkájáról és ügyintézéséről szóló beszámolót 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 
Felelős: - 
Határidő: - 

 

 

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



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

407/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a MikronTech Kft. 

(2040  Budaörs, Gyár u. 2. szám) által készített, a „Hajdúnánás távfűtése 

termálvíz bázison, geotermikus közműrendszer kiépítése, villamos energia 

előállítása” c. tájékoztatót megismerte és azt tudomásul veszi. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a MikronTech Kft-vel történő tárgyalások 

lefolytatására, valamint felkéri arra, hogy konkrét pályázati felhívás 

ismeretében, a tájékoztató tárgyában előterjesztés készítéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: Szólláth Tibor 
Határidő: folyamatos 

 

 

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



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

408/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) bekezdése szerint a 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégium Pedagógia Program Helyi tantervét megismerte és azt elfogadja.  

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető 
tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 26. 
 
 
 

 

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



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

409/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kompetencia Forrás 
Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Margaréta u. 20. szám) által elkészített Szakértői 
vélemény a Hajdúnánási Óvoda törvényességi vizsgálatáról, valamint a 
Szakértői vélemény a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, 
Szakképző Iskola és Kollégium törvényességi vizsgálatáról című anyagokat 
megismerte, és úgy határoz, hogy az intézményvezetők az abban 
megfogalmazott javaslatokat figyelembe véve a szükséges intézkedések 
elvégzésére, illetve a fejlesztendő területekre vonatkozóan készítsenek 
intézkedési tervet, amelyről 2012. november 15-ig tájékoztassák a 
polgármestert.  
 

        Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi döntésről az 
intézményvezetőket tájékoztassa. 
 
Felelős:    Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. október 26.  
 

 

 

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

 

 

  



 

K i v o n a t 

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

410/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bocskai 

István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményének, az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálatnak a 2011-2012. tanév munkájáról szóló beszámolóját 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

411/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szakképzésben Tanulók 
Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kapcsán megismerve a pályázók jellemző 
adatait 2012. szeptember hónaptól 2013. január hónapig az alábbi tanulókat támogatja a 
megnevezett összeggel: 

 
Ssz. Név Lakcím 

Hajdúnánás 
Összeg (Ft) 

1.  Dézsi Lajos Nyíregyházi u. 41. 4.000,- 
2.  Dihen László Bocskai u. 71. fsz. 2. 4.000,- 
3.  Harsányi Margit Bethlen Gábor krt. 8. 4.000,- 
4.  Kanda Tibor Bocskai u. 82.  6.000,- 
5.  Kéki Zsolt Táncsics Mihály u. 17.  8.000.- 
6.  Mészáros József Márk Reményi u. 6. 6.000,- 
7.  Nagy Sándor Hódos Imre u. 27/a. 6.000,- 
8.  Potóczky László Achim András u. 40. 8.000,- 
9.  Rácz József Lehel u. 1/a. 4.000,- 
10.  Sárga Krisztián Roland Korpona u. 63. 4.000,- 
11.  

Seres Richárd 
Ady Endre krt. 33.  
III. em. 11. a. 

4.000,- 

12.  Síró Norbert Daróczi Ambrus u. 1. 6.000,- 
13.  Szucskó Sándor István Dózsa György u. 9. 6.000,- 
14.  Vitányi Lajos Gergő Magyar u. 54. 6.000,- 

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

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

kmft. 
 

 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

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

412/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Szakorvosi Rendelőintézet 
és Ápolási Intézet 2012. november 1. napjától hatályos alapító okiratát a melléklet szerint 
az alábbi módosításokkal fogadja el: 

 

- Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet neve az alábbira változik: 
 

Városi Rendelőintézet 
 

- A 3. pont „Telephelye” részből törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
 „4080 Hajdúnánás, Magyar utca 92.” 
  

- A 6. pont „Alkalmazandó szakfeladatok száma, megnevezése” részből törlésre kerül az 
alábbi szakfeladat: 
„861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása*”. 

 
 -  A 14. pont „Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:” rész 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 törvénymódosításokról 
szóló 2012. évi LXXXVI. törvény” 

 
- A 17. pont „Ingatlanok címe, helyrajzi száma” részből törlésre kerül az alábbi 

szövegrész: 
 „4080 Hajdúnánás, Magyar utca 92. 
 3265/1. hrsz. (alapterület: 11207 m2)” 
 

 
Felkéri a polgármestert a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. október 31. 
 

 
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: Városi Rendelőintézet  

 
2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. sz.  
 
3. Telephelye: 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:   
 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 szóló1992. 
 foglalkoztatási jogviszony:   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. 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) 
 
 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 412/2012. 
(X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal, Hajdúnánás Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének jóváhagyásával 2012. november 1-jén lép hatályba.  

 
 
Hajdúnánás, 2012. október 18. 
 
 
 
    

 Szólláth Tibor  
  polgármester 
 

 



 

K i v o n a t 

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

413/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, meg 

kívánja vizsgálni a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet (4080 

Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) valamely kiemelkedő személyről történő 

elnevezésének lehetőségét. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy az elnevezés tárgyában előterjesztés 

készítéséről gondoskodjon. 

 

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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

414/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelemmel a 
434/2011. (X. 27.) és a 435/2011. (X. 27.) számú Képviselő-testületi 
Határozataira - a Hajdúnánás közigazgatási területén található egyes utcák és 
közterületek neveinek változása okán a 170/2002. (VI. 20.) számú  
Képviselő-testületi Határozatának mellékletét jelen határozat mellékletére 
módosítja. 
 
Felkéri a polgármestert a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet 
vezetőjének az értesítésére. 
 
Felelős:       Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. október 30. 

 

 

 

kmft. 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

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

415/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban működő 

házi segítségnyújtást biztosító szolgáltatók munkájáról szóló tájékoztatót 

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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

416/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a figyelmét 
valamennyi házi segítségnyújtó szolgáltatónak, hogy a téli hideg időjárás 
okozta problémák leküzdésében fokozottan figyeljenek az ellátottak 
mindennapos segítésére, a saját kompetenciájukon túlmutató feladatokban 
pedig keressék a társintézmények, illetve szolgáltatók együttműködését. 
 
Felkéri a polgármestert valamennyi, a városunkban közreműködő házi 
segítségnyújtó szolgáltatónak a határozatról való értesítésére. 
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

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

417/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete a településrendezési szerződést 
igénylő, megváltozott tulajdonosi igényeket megismerte, és azok előzetes 
támogatása tárgyára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Tudomásul veszi Ilyés Lászlóné kérelmének visszavonását és így 6156/23 
hrsz. telek jelenlegi szabályozási előírása nem kerül módosításra. 
 
A Képviselő-testület a 260/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi  
Határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: - 
Határidő: - 
 

 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

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

418/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete a településrendezési szerződést igénylő, 
megváltozott tulajdonosi igényeket megismerte, és azok előzetes támogatása 
tárgyára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselő-testület a mellékelt tanulmányterv alapján, a Nána-Forg Szolgáltató 
Kft. kérelmét, mely szerint a Hajdúnánás 4758/11 hrsz ingatlanának Gksz övezet 
megengedett legnagyobb beépíthetőségét az országos keretszabályok adta 
lehetőséget kihasználva, az abban megengedett legnagyobb 60 %-ra javasolja 
megnövelni, támogatja. 
 

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nána-Forg Szolgáltató Kft-vel 
településrendezési szerződést köt, amelyben a meghatározott rendezési terv 
módosítási költsége 147 eFt-ban kerül meghatározásra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nána-Forg Szolgáltató Kft., mint 
ingatlanon beruházni szándékozót tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, 
továbbá felhatalmazza a településrendezési szerződés megkötésére és egyéb 
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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

419/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete a településrendezési szerződést igénylő, 
megváltozott tulajdonosi igényeket megismerte, és azok előzetes támogatása tárgyára 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
 
A képviselő-testület a mellékelt tanulmány terv alapján, a Török Istvánné Hajdúnánás, 
Bocskai u. 84. sz. alatti lakos kérelmét, melyben a tulajdonában levő beépítésre nem szánt 
területet hétvégi házas üdülőterületté, a tó és környékét különleges területté (rekreációs 
terület) kívánja minősíttetni, támogatja.   
 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Török Istvánné Hajdúnánás, Bocskai u. 84. sz. 
alatti lakossal településrendezési szerződést köt, amelyben a meghatározott rendezési terv 
módosítási költsége 558 eFt-ban kerül meghatározásra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Török Istvánné Hajdúnánás, Bocskai u. 
84. sz. alatti lakost, mint ingatlanon beruházni szándékozót tájékoztassa a Képviselő-
testület döntéséről, továbbá felhatalmazza a településrendezési szerződés megkötésére és 
egyéb 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

420/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete a településrendezési szerződést igénylő, 
megváltozott tulajdonosi igényeket megismerte, és azok előzetes támogatása tárgyára 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 

 
A Képviselő-testület a mellékelt tanulmány terv alapján, a Kálmánházi Baromfifeldolgozó 
Kft. 4434 Kálmánháza, Dorogi út 20. szám alatti vállalkozás kérelmét, melyben a 
tulajdonában levő MSz-1 mezőgazdasági szántó övezetből beépítésre szánt különleges 
területté történő módosítását kéri, támogatja.  
 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft. 4434 
Kálmánháza, Dorogi út 20. szám alatti vállalkozással településrendezési szerződést köt, 
amelyben a meghatározott rendezési tervmódosítási költsége 284 eFt-ban kerül 
meghatározásra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft. 
4434 Kálmánháza, Dorogi út 20. szám alatti vállalkozást, mint ingatlanon beruházni 
szándékozót tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, továbbá felhatalmazza a 
településrendezési szerződés megkötésére és egyéb szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: szükséges intézkedések megtételére - folyamatos 

 

 

 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

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

421/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete a településrendezési szerződést igénylő, 
megváltozott tulajdonosi igényeket megismerte, és azok előzetes támogatása tárgyára 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a mellékelt tanulmány terv alapján, a Nagy Miklós Hajdúnánás Tar K. 
u. 1/a alatti lakos kérelmét, melyben közterületen megvalósítható pakoló elhelyezését 
kívánja megvalósítani azzal a feltétellel támogatja, hogy a parkoló megközelítése a Magyar 
u. forgalmát hátrányosan nem befolyásolhatja.  
 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nagy Miklós Hajdúnánás Tar K. u. 1/a alatti 
lakossal településrendezési szerződést köt, amelyben a meghatározott rendezési terv 
módosítási költsége 147 eFt-ban kerül meghatározásra. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Nagy Miklós Hajdúnánás Tar K. u. 1/a 
alatti lakost tájékoztassa a Képviselő-testület döntéséről, továbbá felhatalmazza  a 
településrendezési szerződés megkötésére és egyéb 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

422/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete a településrendezési szerződést igénylő, 
megváltozott tulajdonosi igényeket megismerte, és azok előzetes támogatása tárgyára 
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület Tímári Sándor, Hajdúnánás, Polgári u. 92. sz. alatti lakos kérelmét, 
melyben a 780/58 hrsz. területének beépítésre szánt területté minősítését, a 764 hrsz. telek 
kertvárosi lakóövezetből Gksz övezetté módosítását, és a 703/2 hrsz. terület 703/1 és 704 
hrsz. terület közé eső részének rendezését kezdeményezi, azzal a feltétellel támogatja, hogy 
az érintett ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése, a forgalmi érték és a 
településrendezési fejlesztés figyelembevételével kerüljön előkészítésre.  
  
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Tímári Sándor, Hajdúnánás, Polgári u. 92. sz. alatti 
lakossal településrendezési szerződést köt az ingatlanok tulajdon-átruházására vonatkozó 
szerződés megkötésének figyelembevétele mellett. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Tímári Sándor, Hajdúnánás, Polgári u. 
92. sz. alatti lakost, mint ingatlanon beruházni szándékozó tájékoztatásáról, továbbá az 
ingatlanok tulajdon-átruházására vonatkozó szerződés előkészítéséről gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza a településrendezési szerződés megkötésére és egyéb 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

423/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Város Képviselő-testülete a településrendezési szerződést igénylő, 
megváltozott tulajdonosi igényeket megismerte, és azok előzetes támogatása 
tárgyára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a településrendezési eszközök 
teljes körű felülvizsgálatához kapcsolódó feladatok finanszírozására a 2012. évi 
költségvetésbe betervezett, de előreláthatólag ebben az évben ki nem fizetendő 
költségeket a 2013. évi költségvetésbe betervezi. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.   
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester  
Határidő:  2012. október 31.  - tervezési szerződés módosítására  
 2013. február 15.  - költségek tervezésére  

 

 

 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

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

424/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdúnánás belváros – 
kiskörúton belüli területre vonatkozóan – forgalmi rend HAJDÚ-VIA Kft-vel 
megkötendő vállalkozási szerződés alapján történő (4031 Debrecen, Balmazújvárosi 
u. 10. szám) felülvizsgálatáról döntött.  
  
A képviselő-testület a vállalkozási díjat bruttó 482.600,- Ft összegben biztosítja 
azzal, hogy kötelezettséget vállal annak az önkormányzat 2013. évi költségvetésbe 
történő tervezésére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.   
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester  
Határidő:  2012. december 31.  - szerződéskötésre  
 2013. február 15.  - költségek tervezésére  

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

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

425/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő és üzemeltetése alatt álló Ady Endre körúti játszótéren 
meglévő eszközök biztonsági követelményeinek való megfeleltetésével járó 
javítási munkák és azt követő szabványossági vizsgálat elvégzését határozza 
el. 
 
A képviselő-testület a 400 eFt keretösszeget az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

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

426/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő és üzemeltetése alatt álló, biztonsági követelményeknek 
nem megfelelő eszközök - kizárólag saját, családi célra - értékesítését azzal 
támogatja, hogy az értékesítésből származó bevétel új eszközök beszerzésére, 
vagy pályázat önerő biztosítására kerüljön felhasználására.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.  
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. december 15. – értékesítésre 

 

 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

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

427/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
amennyiben pályázati forrás nyílik játszótéri eszközök beszerzésére, úgy 
pályázatot kíván benyújtani, melyről szóló döntés meghozatala tárgyában 
készüljön újabb előterjesztés.  
 
A képviselő-testület a meglévő játszóterek újjáépítéséhez ütemterv készítését 
határozza el, továbbá meg kívánja vizsgálni, hogy a városban hol lehetne 
európai uniós szabványnak megfelelő játszóteret építeni, pályázati forrás 
bevonásával.  

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésből eredő intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.  
 
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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

428/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat 1/1 tulajdoni hányadát képező, 4080 
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-43-45. szám alatti, 14/6. hrsz-ú, „Kivett - 
tömbtelek” megnevezésű, 2579 m2 nagyságú ingatlant társasházzá kívánja alakítani, 
azzal a feltétellel, hogy a megnyitásra kerülő valamennyi albetét esetében a Magyar 
Állam javára szóló elidegenítési és terhelési tilalom változatlan tartalommal 
visszajegyzésre kerüljön, és az ingatlan társasházzá alakításának költségeit a 
Hajdúnánási Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság hozzájárulásával a 
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) viseli. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítse. 
 
Felkéri a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. 
szám) ügyvezető igazgatóját, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon. 
 
Felelősök:   Szólláth Tibor polgármester, Juhász István ügyvezető igazgató 
Határidő:   2012. október 31.  - az értesítésre 

 2012. december 31.  - az ingatlan társasházzá alakítására   

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

    jegyző 
 



 

K i v o n a t 

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

429/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Építő és 
Szolgáltató Kft-vel a városi piac, a piac-felügyelőség épülete, a nyilvános WC, 
valamint a Mártírok úti, az Ady Endre krt-i, a Kossuth u. 2805/3. hrsz-ú szakaszán 
kialakított és a 13. hrsz-ú orvosi rendelő szervizútja mellett található parkolók 
üzemeltetésére a 104/2010. (III. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 
megkötött, a 213/2010. (VI. 24.) és a 132/2012. (III. 29.) számú Képviselő-testületi 
Határozatokkal módosított üzemeltetési szerződés mellékletében meghatározott, 
piaci helypénz díjtételek módosításával egyetért, és erre tekintettel az üzemeltetési 
szerződés piaci helypénz díjtételeket tartalmazó mellékletét 2012. november 15-ei 
hatállyal a határozat melléklete szerint módosítja. 
 
Felkéri a polgármestert a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének 
értesítésére, továbbá felhatalmazza az üzemeltetési szerződés módosításának 
aláírására. 

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

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 

    jegyző 
 



 

Díjtételek Ár  
I. kategória „Fősoron” (térképen piros 
színnel) 

 

Pavilon bérleti díja, amennyiben a bérlet eseti 
jellegű  

állandó díjtétel: 2.000,- Ft/m2 /hó +  
változó díjtétel (az igénybevett 

napok számától függően):  
400,- Ft/m2/nap 

Pavilon bérleti díja, amennyiben a bérlet a 
hónap szerdai és szombati napjaira 
vonatkozik (Ft/hó) 

57.200 

Pavilon bérleti díja (Ft/hó) 90.000 
II. kategória (térképen kék színnel)   
Asztalok bérleti díja (Ft/m2/hó) 700  
Helypénz (Ft/m2/nap) 200  
III. kategória „tyúkpiac” (térképen zöld 
színnel) 

 

Asztalok bérleti díja (Ft/m2/hó) 700  
Helypénz (Ft/m2/nap) 150  
IV. Kategória - földön árusítás (Ft/m2/nap) 100  
Piacon belüli parkolási díjak (Ft/nap)  

Piaci napokon 380 

Piaci napokon kívül 380 

WC használati díja 120 

Pavilonsori üzletek szemétszállítási díja 
(Ft/hó) 

400 

 

 

 



 

K i v o n a t 

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

430/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Józsiné Gimesi Andrea 
vállalkozó gyógytornásznak (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) a vállalkozása által 
működtetett gyógytorna egészségügyi szakellátás közvetlen finanszírozására vonatkozó 
kérelmét és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
2. § (3) bekezdés b) pontja szerint ellátási szerződést kíván kötni heti 30 óra időtartamra 
területi ellátási rend szerinti kötelezettséggel gyógytorna szakellátásra vonatkozóan az 
alábbi ellátási körzetre: 
 
- II, III, V, VI, VII. számú felnőtt háziorvosi körzetek lakossága; 
- I, III, IV. számú házi gyermekorvosi körzetek lakossága. 
 
Az egészségügyi ellátási szerződés megkötésének feltétele a Városi Szakorvosi 
Rendelőintézet és Ápolási Intézettel megkötött, a Hajdúnánás Kossuth u. 10. szám alatti 
épületben működő gyógytorna szakellátásra vonatkozó megállapodás megléte. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Józsiné Gimesi Andrea vállalkozó 
gyógytornász (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10. szám) értesítéséről, a vagyoni biztosíték 
mértékéről szóló nyilatkozat bekéréséről és az egészségügyi ellátási szerződés 
megkötéséről.  
 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

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

431/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
     

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete város 
közbiztonságának javítása érdekében 150 eFt támogatást biztosít a 
Hajdúnánási Polgárőr Egyesület (4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 3. szám) 
számára az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesület elnökét tájékoztassa, 
valamint gondoskodjon a támogatás átutalásáról.  
 
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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

432/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve Dienes István és 
Dienes Istvánné (3780 Edelény, Rozsnyói út 15. szám alatti lakosok) kérelmét, az 
OTP, mint a Hajdúnánás Városi Tanács VB-nak a 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet 
értelmében telkek értékesítésével megbízott szerve és kérelmezők között 1990. 
október 17. napján létrejött adásvételi szerződés alapján, a hajdúnánási 5401/58. 
hrsz-ú, természetben a 4080 Hajdúnánás Virág u. 10. szám alatti ingatlanra a 
Hajdúnánás Városi Tanács VB javára bejegyzett beépítési kötelezettség törléséhez, 
mint jogutód nem járul hozzá.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy Dienes István és Dienes Istvánné 3780 Edelény 
Rozsnyói út 15. szám alatti lakosok értesítéséről 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

433/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Az EU Önerő Alap 
felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet 
alapján támogatási igény benyújtását határozza el a „Belterületi utak 
fejlesztése Hajdúnánáson” című ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 azonosító 
számú pályázat útján megvalósuló fejlesztés önerejének támogatására. 
 
A képviselő-testület az EU Önerő Alapból 25.133.278,- Ft összegű vissza 
nem térítendő önerő-támogatás igénylését határozza el. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról 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. október  
18-án - csütörtökön - de. 8,00 órai kezdettel megtartott  nyilvános üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

434/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hajdúnánási Holding 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. 
sz., cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000478) felett alapítói jogokat gyakorló szervezet 
úgy határoz, hogy Dr. Kis Ágnes 4080 Hajdúnánás, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám 
alatti lakos, a Zrt. Felügyelő bizottsága tagjának, az ezen tisztségéről való 
lemondására tekintettel, a Zrt. felügyelő bizottsága új tagjának: 
 

név: Csiszár Ferenc 
anyja neve: Tóth Mária 

4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 38. szám 
 
alatti lakost választja meg 2012. október 18. napjától kezdődően 2016. június 24. 
napjáig tartó határozott időre.  
 
A felügyelő bizottság tagja a tevékenységet javadalmazás nélkül végzi.  
 
Felkéri a polgármestert a megválasztott tag értesítésére, továbbá a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 15. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 

 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 

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

435/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 
Hajdúnánás, Kossuth u. 22. sz., cégjegyzékszáma. Cg. 09-10-000478) alapító okiratát 2012. 
október 18. napjával a Felügyelőbizottsági tag személyében bekövetkezett változásra, valamint 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) előírásaira figyelemmel 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

Az alapító okirat 11. fejezetének 11.3 pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„11.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
 

Név: Csiszár Ferenc      
Anyja neve:  Tóth Mária     
Lakcím:  4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 38. szám  
   
A megbízatás 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
szól. 

 
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. október 18. 
A megbízatás lejárta: 2016. június 24. 

 
Név: Ötvös János Attila 
Anyja neve:  Pénzes Julianna 
Lakcím:  4080 Hajdúnánás, Munkácsy Mihály u. 5. sz. 

 
A megbízatás 
a) határozott időre, 
b) határozatlan időre 
szól. 

 
A megbízatás kezdő időpontja: 2011. június 24. 
A megbízatás lejárta: 2016. június 24.” 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat fentiekben 
meghatározottak szerinti módosítását tartalmazó okirat aláírására, valamint felkéri Sebő 
Lászlót, a Hajdúnánási Holding Zrt. Igazgatóságának elnökét arra, hogy a változások 
cégnyilvántartási átvezetéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg. 

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

kmft. 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

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

436/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához. 

 
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit megismerte, azt elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás folyósítása során 
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat 
és a pályázatokról hozott döntést a http://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx  
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 

 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 

 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalmú nyilatkozat megtételére 

és felkéri, hogy annak határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon. 
 
 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
 Határidő: 2012. október 26. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t  

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

437/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve kiírja 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
javasolt pályázati kiírás szerint. A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület 
bírálja el. 

 
A képviselő-testület 100 főt 350.000 Ft/hó erejéig támogat. A képviselő-testület 
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésébe betervezi. 

  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő kiírásáról, valamint a 
beérkezett pályázatok képviselő-testületi döntésre való előkészítéséről és 
előterjesztéséről, valamint a költségvetésbe történő betervezésről gondoskodjon. 

 
Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidők: 2012. október 26.  - pályázat kiírása 

       2012. december 17. - pályázatok elbírálása   
  2013. február 15. - a tervezésre 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t  

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

438/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 
és a Hermann Ottó Horgászegyesület Tedej (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 5. szám) között 
2009. december 2-án - a 355/2009. (XI. 26.) számú Képviselő-testület Határozat alapján - 
létrejött, az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 0969/6 hrsz-ú, 4 Ha 9058 m2 

területű mocsár és védett láp megjelölésű külterületi ingatlan ingyenes használatára 
vonatkozó megállapodást, egyben az ingatlan-nyilvántartásba a Horgászegyesület javára 
bejegyzett, 2016. december 31. napjáig szóló ingyenes használati jogot közös 
megegyezéssel, 2012. december 1. napjával megszünteti. 
 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét a Hajdúnánás Városi Önkormányzat viseli. 
 
A képviselő-testület, méltányolva a Horgászegyesület együttműködését úgy határoz, hogy 
meg kívánja vizsgálni a Horgászegyesület számára másik önkormányzati tulajdonú 
ingatlan használatának biztosítása lehetőségét, melynek tárgyában készüljön ismételt 
előterjesztés. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a Hermann Ottó Horgászegyesület Tedej (4080 Hajdúnánás, 
Dorogi út 5. szám) értesítéséről és a határozatból adódó szükséges intézkedések 
megtételéről gondoskodjon, valamint felhatalmazza a megállapodás megszüntetésére 
vonatkozó okirat aláírására. 
 

 Felelős: Szólláth Tibor polgármester 
Határidő: 2012. november 15. - értesítésre és okirat aláírására 
 2013. január 15.  - előterjesztés készítésére 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t  

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

439/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Reszeginé 
Nagy Mária 4080 Hajdúnánás, Arany János u. 22. szám alatti lakos és a Hajdúnánás Városi 
Önkormányzat közös tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Jókai u. 12. szám alatt található 
4899. hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület művelési ágú ingatlan 1/57-ed 
tulajdoni hányadát 600.000,- Ft vételáron megvásárolja. 
 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét a Hajdúnánás Városi Önkormányzat viseli. 
 
A képviselő-testület a vételár és az ingatlan-nyilvántartási eljárás költségét, 606.600,- Ft-ot 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Reszeginé Nagy Mária értesítéséről gondoskodjon, valamint 
felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására és a határozatból adódó szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
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. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

440/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. III/10. szám alatti, 51 m2, 2 szobás, 
összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel 
 

Frick Imre Hajdúnánás, Csokonai u. 8. fszt. 1. 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. november 11. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

441/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Hunyadi u. 2-4/D. II/7. szám alatti, 51 m2, 1+fél szobás, 
összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel 
 
Nagy  Norbert   és  Reszegi   Anett  Hajdúnánás,  Hunyadi   u.  2-4/A.  III/12. 
szám alatti 
 
pályázóknak 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. november 11. 

 

 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

442/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. IV/14. szám alatti, 41 m2, 1 szobás, 
összkomfortos lakást - 3 éves időtartamra - nem szociális jelleggel 
 

Pálóczi Imre és Sebestyén Anita Hajdúnánás, Kölcsey u. 24. szám alatti 
 
pályázóknak 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. november 11. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

443/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Ady Endre krt. 35. I/6. szám alatti, 51 m2, 2 szobás, 
összkomfortos lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
elsősorban  Kovács Csaba  Imre  és  Daróczi Nikoletta  Hajdúnánás,  Ady E. krt. 
35.  II/9. szám alatti, 
másodsorban Szabó Lajosné Hajdúnánás, Ady E. krt. 21. 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. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

444/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3/C. III/4. szám alatti, 43 m2, 1+fél szobás, 
komfortos lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
elsősorban Mezeiné Szőke Edina Hajdúnánás, Kinizsi u. 3. szám alatti, 
másodsorban Bencze Istvánné Hajdúnánás, Achim A. u. 61. 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. november 10. 
 
 

 
 
    

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

445/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Bocskai u. 3-5-7/B. I/2. szám alatti, 27 m2-es, 1 szobás, 
komfortos lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
elsősorban Bodnár János Andrásné Hajdúnánás, Arany J. u. 25. szám alatti, 
másodsorban Magyar Zsuzsanna Ágnes Hajdúnánás, Dorogi u. 2. II/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. november 10. 

 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

446/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező Hajdúnánás, Bocskai u. 42. 1. ajtószám alatti, 31 m2-es, 1 szobás, komfortos 
lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
elsősorban Vadász Julianna Hajdúnánás, Kisfaludy u. 11. szám alatti, 
másodsorban Kéki Zsolt Hajdúnánás, Magyar u. 40. 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. november 10. 
 
 

 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



 

K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

447/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth László a 
Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. II/7. szám alatti, 51 m2-es, 2 szobás, összkomfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 221/2008. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2012. augusztus 31-ig, szociális jelleggel 
kapta meg, a bérleti jogviszonyt 2012. június 30-tól Horváth Krisztina bérlő 
folytatja. A lakásbérleti jogviszony folytatása alapján, Horváth Krisztina részére 
az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát 
képező, Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. II/7. szám 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 hónappal, 2012. november 30-ig meghosszabbítja. 
 
Felelős:   Szólláth Tibor polgármester 
Határidő:   2012. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

448/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyerlucz Jánosné a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 6. szám alatti, 34 m2-es, 1 szobás, komfortos, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 38/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal hat hónapos időtartamra, 2012. szeptember 30-ig, szociális jelleggel 
kapta meg. Az összesen hat hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 6. szám alatti, 34 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 - 6 hónappal, 2013. március 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. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

449/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rácz Lajosné a Hajdúnánás, 
Bocskai u. 98. fszt. 2. szám alatti, 37 m2-es, 1 szobás, komfortos, önkormányzati 
tulajdonú bérlakást a 37/2012. (I. 26.) számú Képviselő-testületi Határozattal hat 
hónapos időtartamra, 2012. szeptember 30-ig, szociális jelleggel kapta meg. Az 
összesen hat hónapos határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát 
képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt. 2. 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 - 6 hónappal, 2013. március 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. november 10. 
 
 
 

 
kmft. 

 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

450/2012. (X. 18.) 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, melyet a 
370/2012. (IX. 13.) számú Képviselő-testületi Határozat két hónappal, 2012. 
szeptember 30-ig meghosszabbított, az összesen három év és két hónap 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. november 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. november 10. 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

451/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Rostás Istvánné a 
Hajdúnánás, Bocskai u. 24. 3. ajtószám alatti, 29 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 201/2008. (V. 22.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2011. június 30-ig, szociális jelleggel kapta 
meg, a bérleti jogviszonyt 2010. november 14-től Rostás István bérlő folytatja. A 
lakásbérleti jogviszony folytatása alapján, Rostás István bérleti szerződését a 
270/2011. (VI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat három hónappal, 2011. 
szeptember 30-ig, majd a 380/2011. (IX. 22.) számú Képviselő-testületi Határozat 
hat és fél hónappal, 2012. április 15-ig, illetve a 283/2012. (VI. 28.) számú 
Képviselő-testületi Határozat öt és fél hónappal, 2012. szeptember 30-ig 
meghosszabbított. Az összesen négy év és három hónapos határozott időre bérbe 
adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bocskai u. 24. 3. 
ajtószám alatti, 29 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 - 2 hónappal, 2012. november 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. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

452/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bali Istvánné a Hajdúnánás, 
Széchenyi krt. 57. szám alatti, 40 m2-es, 1+fél szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 310/2009.  (X. 21.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három éves időtartamra, 2012. október 31-ig, szociális jelleggel kapta 
meg. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az önkormányzat 
tulajdonát képező, Hajdúnánás, Széchenyi krt. 57. szám alatti, 40 m2-es, 1+fél 
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 - 6 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. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

453/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Dihen István részére a 
14603/2004. iktatószámú lakásbérleti jogviszony visszaállításával a polgármester 
két éves időtartamra, 2006. október 31-ig bérleti jogot biztosított szociális jelleggel, 
melyet a 285/2006. (XII. 14.) Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2009. 
október 31-ig, illetve a 361/2009. (XI. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat 
három évvel, 2012. október 31-ig meghosszabbított, az összesen nyolc éves 
határozott időre bérbe adott, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, 
Bocskai u. 71. 2. ajtószám alatti, 56 m2-es, 2 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 - 6 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. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 
 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

454/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Sallai Johanna Éva a 
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. III/6. szám alatti, 50 m2-es, 1+fél szobás, 
összkomfortos, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 275/2009. (IX. 24.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2012. október 31-ig, 
szociális jelleggel kapta. Az összesen három éves határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. III/6. szám 
alatti, 50 m2-es, 1+fél 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 - 6 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. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

455/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Lajos a 
Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. 2. ajtószám alatti, 36 m2-es, 1 szobás, 
komfortnélküli, önkormányzati tulajdonú bérlakást a 181/2002.        (X. 17.) számú 
Képviselő-testületi Határozattal három éves időtartamra, 2005. október 31-ig, 
szociális jelleggel kapta meg, melyet a 19/2006. (I. 26.) számú Képviselő-testületi 
Határozat egy évvel, 2006. október 31-ig, majd a 286/2006. (XII. 14.) számú 
Képviselő-testületi Határozat két évvel, 2008. október 31-ig, ezt követően a 
416/2008. (XI. 20.) Képviselő-testületi Határozat egy évvel, 2009. október 31-ig, 
illetve a 315/2009. (X. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat három évvel, 2012. 
október 31-ig meghosszabbított. Az összesen tíz éves határozott időre bérbe adott, 
és a 111/2012. (II. 23.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. 5. ajtószám 
alatti, 42 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 - 6 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. november 10. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 



K i v o n a t 

 
a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október  
18-án - csütörtökön - du. 14,10 órai kezdettel megtartott  zárt üléséről készült 
jegyzőkönyvéből: 
 

456/2012. (X. 18.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lukács Pálné a Hajdúnánás, 
Bethlen Gábor krt. 8. 2. ajtószám alatti, 36 m2-es, 1 szobás, komfortnélküli, 
önkormányzati tulajdonú bérlakást a 276/2012. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi 
Határozattal három hónapos időtartamra, 2012. október 31-ig, szociális jelleggel 
kapta meg. Az összesen három hónapos határozott időre bérbe adott, az 
önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 8. 2. ajtószám 
alatti, 36 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 - 3 hónappal, 2013. január 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. november 10. 
 
 
 
 

 kmft. 
 
 
 
 
     Dr. Kiss Imre 
     jegyző 

        

 
      


