
K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október            

31-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

457/2012. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet hatálybalépésére 
tekintettel tudomásul veszi a járási hivatalhoz átkerülő köztisztviselőkről és a 
járási hivatal működését biztosító ingó és ingatlanvagyon átadásáról szóló 
megállapodás 5. számú melléklete 5.1. számú táblázatában, a jogszabálynak 
való megfelelés céljából végrehajtott módosításokat.  

 
 Felelős:    - 

Határidő:  - 
 

 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 



 

K i v o n a t 

 

a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október            

31-én – szerdán – de. 7,30 órai kezdettel megtartott  rendkívüli  üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

458/2012. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium magasabb 
vezető (igazgató) beosztás ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 
 
A Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és 
Kollégiumban az intézményvezetői feladatokat 2012. november 01. napjától 
az intézmény magasabb vezetői pályázatának elbírálásáig a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. 
(X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 285/2011.             
(VII. 26.) számú Képviselő-testületi Határozatával jóváhagyott Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti 
és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési szabályok szerint 
Skopkó Istvánné általános igazgatóhelyettes látja el. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétől  
hatályba lépő 74. §-a értelmében az állam gondoskodik - az óvodai nevelés 
kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, ezért a Kőrösi Csoma 
Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium magasabb 
vezetői álláshelyére újabb pályázat kiírására nem kerül sor.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény és a pályázók értesítéséről 
gondoskodjon. 
 
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            

31-én – szerdán – de. 7,50 órai kezdettel megtartott  rendkívüli zárt üléséről 
készült jegyzőkönyvéből: 
 

459/2012. (X. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 
 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező Hajdúnánás, Mártírok u. 7. IV./ 14. szám alatti, 54 m2, 2 
szobás, összkomfortos lakást - 6 hónapos időtartamra - szociális jelleggel 
  
 elsősorban  Szabó Lajosné  4080 Hajdúnánás, Magyar u. 36. szám alatti, 
 másodsorban Kelemen Lászlóné 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 4.                

III./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 16. 

 

 

 

 

kmft. 
 
 
     Dr. Kiss Imre 

     jegyző 
 


